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សន្ទរកថា 
របស ់សម្ដេច ហ ៊ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋដន្ដន្េីនន្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកដព៊ុជា  

សេពីី  
“យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ” ម្ដ្ើដបកីំម្ណើ ន្ ោរងារ សដធដ៌ ន្ិង ប្បសទិ្ធភាព ម្ៅកដព៊ុជា 

 
សលែងម្ៅកន៊ុងអងគប្បជ៊ុគំណៈរដ្ឋដន្ដន្េ ីម្លើកទ្ីដួយ ន្ីតិោលទ្ី៣ នន្រដ្ឋសភា  

ម្ៅទ្ីសេោីរគណៈរដ្ឋដន្ដន្េ ី
រាជធាន្ីភនំម្ពញ នលៃទ្ី ១៦ សែ កកកដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០៤ 

 

  

ព្រះអង្គស្ដេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចា ដ់ ព្រះអង្គម្ចា ដ់រសព្រី ឯរឧរេម ស្ោរជំទាវ ឧបនាយរ រដ្ឋ
មន្ដនេី ស្េដរដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋស្េខាធិការដដ្េជាដម្ចជិរ ដម្ចជិកា ននអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេី 
ទំាង្មួេ ជាេីស្ោររ។ 

 

នងៃស្នះ គឺជាេិវាព្បវរេិសាស្ដដេដ៏្ដំខាន់មួយរបដ់រមពុជា ដដ្េរាជរដ្ឋឋ ភិបាេរមពុជាដំរាប់ នីរិ
កាេ េី៣ នន រដ្ឋដភាបានស្បើររិចាព្បជំុស្រញអង្គរបដ់ខ្លួនជាស្េើរេី១។ រនុង្នាមជាព្បមុខ្ នន
រាជរដ្ឋឋ ភិបាេេូេ បង្គុំខ្្ុំ ដូមដំដដ្ង្ការសាា គមន៍យ៉ាង្ររ់ស្ដេ ជាេីបំផុរថ្វា យ និង្ ជូន
ចំស្ ះព្រះអង្គ ស្ដេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចា ដ់ ព្រះអង្គម្ចា ដ់រសព្រី ឯរឧរេម និង្ ស្ោរជំទាវ 
ទំាង្អដ់ ដដ្េជាដហការ ីស្ៅរនុង្រាជរដ្ឋឋ  ភិបាេដំរាប់ នីរិកាេេី ៣ ននរដ្ឋដភា។ 

 

តាមេម្ចល ប់ននការអនុវរេន៍រនលង្មរ ស្ៅរនុង្ការចាប់ស្ផេើមចូេ កាន់ការងាររបដ់ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ
ងមី អង្គព្បជំុ ស្េើរេី១ ននគណៈរដ្ឋមន្ដនេី ដរង្ព្រូវបានស្ព្បើព្បាដ់ជា កាោនុវរេភារ ដំរាប់ការ
គូដរសំ្េចជូន បង្បអូនជនរមួ ជារិរមពុជា និង្នដ្គូអនេរជារិ ទំាង្អដ់ព្ជាបអំរីអាេិភារស្ោេ
នស្យបាយដំខាន់ៗ របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ដំរាប់នីរិកាេ ងមី និង្អំរីការស្បេជ្ាចិរេយ៉ាង្ស្ម្ចះ
មុរឥរងារស្ររបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេទំាង្មូេរនុង្ការ ឈានស្ៅ ដំស្រចឱ្យបានស្ជាគជ័យ នូវ
បណ្ដេ អាេិភារទំាង្អដ់ស្នាះស្ដ្ើមបបំីស្រ ើនូវឧរេមព្បស្យជន៍របដ់ ព្បស្េដជារិម្ចរុភូមិ និង្
ស្្លើយរបស្ៅនឹង្ដំណូមររ និង្ស្ដចរេីព្រូវការទំាង្ឡាយរបដ់ ព្បជារេរដ្ឋរមពុជា ដដ្េរាជ
រដ្ឋឋ ភិបាេ បានេេួេតាមរយៈដស្មលង្ស្នន រផេេ់ការ េុរចិរេ រនុង្រិចាដំ្ស្ណើ រការ ស្បាះស្នន រ
ព្បជាធិប ស្រយយស្ដ្ឋយស្ដរ ី និង្យុរេិធម៌។ ដូ្ស្ចនះេូេបង្គំខ្្ុំដូម ស្ដនើថ្វអង្គព្បជំុគណៈរដ្ឋមន្ដនេី 
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របដ់ស្យើង្នានងៃស្នះ គួរដរចាប់ស្ផេើមស្បើរនរ ការងាររបដ់ខ្លួន ស្ដប តាមសាម ររីននព្បនរណីដ៏្
េអស្នះ។ 

 

ដូ្ចេូេបង្គុំខ្្ុំ ធ្លល ប់បានស្េើរស្ ើង្ជាស្ព្ចើនស្េើរស្ព្ចើនសាររចួមរស្ហើយទំាង្ស្ៅស្េើស្វេិកា 
ជារិ ទំាង្ស្ៅស្េើស្វេិកាអនេរជារិ េូេបង្គុំខ្្ុំ ម្ចនជំស្នឿដ៏្មុរមំ្ចថ្វរមពុជាោម នជស្ព្មើដអាីស្ផសង្ 
ស្ ើយស្ព្ដរីការបនេ ជព្មុញអនុវរត យ៉ាង្ហមឺង្ម្ច៉ា រ់ និង្មធយ័របំផុរនូវរមមវធីិរំដណេព្មង់្ ទំាង្
ឡាយ ដដ្េម្ចនេរខណៈកាន់ដរេូេំេូោយស្ ើង្ និង្កាន់ដរដីុជស្ព្ៅស្ ើង្។ រំដណេព្មង់្ 
គឺជារិចាការសាល ប់រដ់របដ់រមពុជា។ ស្បើស្យើង្រមួោន ស្ធាើរំដណេព្មង់្ ស្នាះស្េើប ស្យើង្ដង្ឃមឹថ្វ
នឹង្អាចរសំ្ដ្ឋះខ្លួនស្ចញបានរីវដ្េដង្ា ននភារព្រីព្រស្តារ យ៉ារ ស្ហើយសាេ រ ស្ ើង្វញិ បាននូវ
ភារ នងលងនូររបដ់ព្បជាជារិមួយដដ្េធ្លល ប់ដរម្ចនស្ម្ចេនភារនិង្ដដ្េធ្លល ប់ព្រូវបានស្គស្ោររ
និង្ស្ការដរស្ដើរ។ ផទុយស្ៅវញិស្បើស្យើង្ស្គចស្វះ រំដណេព្មង់្ ស្យើង្ព្បារដ្ ជានឹង្ បារ់បង់្
ដំណ្ដង្ និង្ កាោនុវរេភារ ដដ្េស្យើង្រំរុង្កាេ ប់រនុង្នដ្ នាស្រេបចាុបបននស្នះ ស្ហើយនឹង្ បនេ
ដថិររនុង្ភារព្រីព្ររុានំរ ៉ាជស្ម្ចល ះ និង្អស្ដថរភារមិនស្ចះចប់។ 

 

ស្ៅរនុង្បរកិារណ៍ស្នះ រមមវធីិនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេដំរាប់នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភា 
ដដ្េជាចរខុវដ័ិយ រមួរបដ់ជារិ និង្ជាស្ដចរេីព្បកាដអំរីស្បដររមម និង្្នទៈរបដ់ រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេ ដំរាប់នីរិកាេ េី៣ ននរដ្ឋដភា ស្ហើយដដ្េដំស្រចបានមរស្េើមូេដ្ឋឋ ននន ការឯរ
ភារមរិោន រនុង្ ចំស្ណ្ដមនដ្គូដដ្េចូេរមួ រនុង្រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ងមីស្នះ នឹង្ស្ដ្ើររួជា ព្របខ័្ណឌ  
ការងារដ៏្ដំខាន់បំផុររបដ់ស្យើង្ ដំរាប់រយៈស្រេ ៤ នន ំស្ៅ មុខ្ស្េៀរ។ 

 

យ៉ាង្ណ្ដមិញ េូេបង្គំខ្្ុំយេ់ថ្វរនុង្ការដឹ្រនំាអនុវរេរមមវធីិនស្យបាយ ស្នះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ 
ម្ចនស្ដចរេីព្រវូការ ដ៏្ចំាបាច់រនុង្ការស្ធាើអាេិភាវបូនីរមម បណ្ដេ អាេិភារដដ្េស្យើង្បាន ដ្ឋរ់
ស្ចញមរ ស្ដ្ឋយស្ដេ រ ជាដំខាន់ស្ៅស្េើ រស្បៀបវារៈ ននស្ោេនស្យបាេស្ដដ្ឋរិចា និង្ការការ់
បនថយភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន តាម រយៈការស្រៀបចំ េំអិរបដនថមស្ដ្ឋយអស្នលើ ស្ហើយដព្មិរ
ដព្មំ្ចង្ ដព្មួច និង្រសំ្េចនូវរស្បៀបវារៈ ស្ោេ នស្យបាយស្ដដ្ឋរិចា របដ់រមមវធីិនស្យបាយ
ស្នះឱ្យស្ចញជារញ្ា ប់អាេិភារស្ៅតាមបណ្ដេ វដ័ិយដំខាន់ៗ នានា ដដ្េេរខណៈជា ព្បរ័នធ 
ដីុដងាា រ់ ព្បទារ់ព្រឡាោន  និង្ស្យង្ោន ស្ៅមរ ស្ហើយងាយយេ់ និង្ងាយព្គប់ព្គង្។ គឺរនុង្
សាម ររីស្នះស្ហើយ ដដ្េខ្្ុំម្ចនបំណង្ដ្ឋរ់ជូនអង្គព្បជំុ គណៈរដ្ឋមន្ដនេីស្េើរេី១ របដ់ស្យើង្នា
នងៃស្នះ និង្ជូនបង្បអូនជន រមួជារិ ព្រមទំាង្នដ្គូ អភិវឌ្ឍន៍ទំាង្អដ់របដ់រមពុជាព្ជាបអំរី 
“យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ ស្ដ្ើមបីរំស្ណើ នការងារ ដមធម៌ និង្ព្បដិេធភារស្ៅរមពុជា” ដដ្េនឹង្
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ស្ដ្ើររួជាឧបររណ៍ ដ៏្ដំខាន់ដំរាប់ព្េព្េង់្ការ អនុវរេន៍ “រមមវធីិ នស្យបាយ របដ់រាជរដ្ឋឋ  
ភិបាេ ដំរាប់ នីរិកាេេី ៣ ននរដ្ឋដភា”។ 

  

សមែកទ្ី១ 
  

ែែីដសារនន្យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ 
១.១. ម្ោលម្ៅចំបងរបសរ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលន្ីតិោលទ្ី៣ នន្រដ្ឋសភា 

  

  ព្បជារេរដ្ឋននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា បានដំដដ្ង្នូវ្នទៈជាដមូេហភាររបដ់ខ្លួនតាម
រយៈការស្បាះស្នន រ ជាសារេដដ្េអនរដស្ង្េរការជារិ និង្អនេរជារិ បានវាយរនមលថ្វជាការ
ស្បាះស្នន រមួយស្ដរ ីយុរេិធម៌ ព្រឹមព្រវូ ម្ចនរម្ចល ភារ និង្អាចេេួេយរបាន កាេរីនងៃេី២៧ 
ដខ្ ររេដ្ឋ នន ំ ២០០៣។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបាន ឈានចូេ កាន់អំណ្ដច់រនុង្នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋ
ដភាស្ដបស្ៅតាម្នទៈរបដ់ព្បជារាស្ដដេ ជាមួយនឹង្ការស្បេជ្ា ចិរេ យ៉ាង្ស្រញ េំហឹង្
ចំស្ ះបុរាស្ហរុននដុខ្ដនេិភារ ការបព្ង្ួមជារិ ស្ដថរភារ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គមការ ស្េើរដទួយ 
េេធិ ព្បជាធិបស្រយយ ការស្ោររដិេធី និង្ស្ដចរេីនងលងនូររបដ់មនុដស ឯររាជយជារិ អធិបស្រយយ 
ភារ និង្ រិរានុភារជារិ បូរណភារេឺរដី្ និង្ ការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយចររិភារ ដដ្េនឹង្
ផេេ់ជូន ដ្េ់ព្បស្េដជារិ និង្ព្បជាជនព្គប់ស្ដទាប់ជាន់ថ្វន រ់នូវវឌ្ឍនភារ វបុិេភារ ភារ
ដុខ្ដុ្មរមនា និង្ជីវភារ ដមរមយនងលងនូរ។ 

 

ស្ៅរនុង្ន័យស្នះ េិដស្ៅជាសារវនេរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេននរដ្ឋដភានីរិកាេេី៣ គឺរសាង្ជា 
ជំហានៗ នូវដង្គម រមពុជាមួយ ដដ្េម្ចនដុខ្ដនេិភារ ស្ដថរភារ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម ម្ចន
ការស្ោររយ៉ាង្ ខាា ប់ខ្ជួននូវ ស្ោេការណ៍ ព្បជាធិបស្រយយ ព្រមទំាង្ដិេធិ និង្ស្ដចរេីនងលងនូរ 
របដ់មនុដសម្ចនការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយចរភិារ និង្ ដមធម៌ ម្ចនស្កាដិកាផារភាជ ប់ោន  
ម្ចនព្បជាជនព្បរបស្ដ្ឋយចំស្ណះដឹ្ង្ខ្ពដ់ និង្ វបបធម៌ស្ព្ៅព្ជះ ម្ចនជីវភារ ដមរមយ និង្ម្ចន
ការរដ់ស្ៅព្បរបស្ដ្ឋយភារដុខ្ដុ្មរមនាទំាង្ស្ៅរនុង្ដង្គម ជារិ ទំាង្ស្ៅព្រុមព្គួសារ។ 

 

រនុង្ព្របខ័្ណឌ ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេព្បកាន់ខាជ ប់នូវស្ោេនស្យបាយឯរភារជារិ និង្សាមគគឺ
ជារិ ស្ដ្ើមបី ព្បមូេ រំោងំ្ព្បជាជារិទំាង្មូេរីព្គប់មជឈដ្ឋឋ ន ព្គប់និនាន ការនស្យបាយទំាង្
ស្ៅរនុង្ និង្ស្ព្ដព្បស្េដ ស្ព្កាមបាវចនា “ជារិ សាដនា ព្រះមហារសព្រ” ស្ដ្ើមបរីមួោន ជាធលុង្
មួយដំស្ៅរសាង្ ការ រជារិ និង្ដមិេធផេដង្គម ននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា រនុង្
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បរកិារណ៍ដដ្េព្បស្េដម្ចនឯររាជយ អធិបស្រយយ បូរណភារ េឹរដី្ ដុខ្ដនេិភារ 
ព្បជាធិបស្រយយ និង្វឌ្ឍនភារស្ងេើង្ថ្វេ នស្ដបតាម ព្រះរាជរំរះិ ដ៏្ភលឺសាា ង្ និង្រងុ្ស្រឿង្ស្ព្កាមព្រះ
រាជរិចាដឹ្រនាំ ដ៏្ខ្ពង់្ខ្ពដ់បំផុរននព្រះររណុ្ដព្រះបាេដស្មេចព្រះ នស្រារេម ដីហនុ 
ព្រះមហារសព្រនន ព្រះរាជាណ្ដព្ររមពុជា និង្ ដស្មេចព្រះរាជអគគមស្ហដី នស្រារេម មុនីនាង 
ដីហនុ ជាេីស្ោររដកាេ រៈ។ 

 

ជាការរិរណ្ដដ់ ស្ដ្ឋយសារការអនុវរេន៍ យ៉ាង្បេូរស្បេជ្ឥររាងយនូវ “យុេធសាស្ដដេព្រីស្កាណ” 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ រមពុជាស្ៅរនុង្រដ្ឋដភានីរិកាេេី២ រនលង្មរស្នះបានបស្ង្េើរស្ ើង្នូវបរសិាថ ន
អនុស្ព្ោះ និង្ េរខខ្ណឌ ចំាបាច់ និង្ព្គប់ព្ោន់ទំាង្រនុង្ និង្ស្ព្ដព្បស្េដ ដំរាប់ឱ្យរមពុជាអាច
ស្បាះជំហានស្ៅមុខ្ ព្បរប ស្ដ្ឋយរេីដង្ឃមឹ និង្ ជំស្នឿេុរចិរេយ៉ាង្មុរម្ចំស្ៅស្េើម្ចោ៌ នន
រំដណេព្មង់្ និង្ការអភិវឌ្ឍន៍។ ស្ជាគជ័យ ននការអនុវរេន៍ ស្ោេ នស្យបាយ “ឈ្នះ ឈ្នះ” 

បានស្ធាើឱ្យព្បស្េដរមពុជា្លង្ការ់ដំ្ណ្ដរ់កាេ ដព្បព្បួេ យ៉ាង្ធំស្ធង្រីចំណុច មួយនន 
ដផនេីរិភរស្ោរ ដដ្េព្បរបស្ដ្ឋយភារមិនចាដ់ោដ់ ស្ដ្ឋយសារ រេយុគ ដន្ដងាគ មរុានំរ ៉ា 
ជស្ម្ចល ះនផទរនុង្ អដថិភារ និង្ភារអន់ងយ ស្ហើយកាល យស្ៅជាព្បស្េដមួយ ដដ្េម្ចនដុខ្ដនេិ 
ភារស្រញស្េញ ម្ចនដុវរថិភារ និង្ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម ម្ចនការស្ោររេេធិព្បជា ធិបស្រយយ 
ស្ោររដិេធិនិង្ ស្ដចរេីនងលងនូរ របដ់មនុដស ព្រមទំាង្ម្ចនរិចាដហព្បរិបរេិការ និង្ការ
អភិវឌ្ឍន៍។ 

  

្លង្ការ់រយៈស្រេដ៏្ខ្លី បំផុរ ព្បដិនស្បើ ស្ព្បៀបស្ធៀបស្ៅ នឹង្ព្បវរេិសាស្ដដេននព្បស្េដស្ជឿន
ស្េឿននានា ស្យើង្បាន បងាា ញឱ្យនដ្គួ អនេរជារិទំាង្ឡាយ ស្មើេស្ឃើញ ស្ដ្ឋយ ោម នការ
ដង្ស័យ ថ្វរមពុជារិរជាម្ចនដមរថភារ ព្គប់ព្ោន់ ស្ដ្ើមបីចូេ ព្ប ូរស្ដមើភារ និង្ ស្ដមើដិេធិ
រនុង្រិចាការ រំបន់ និង្រិភរស្ោរ។ ព្បការទំាង្ស្នះបានដព្ប កាល យ ស្ៅជាការ ស្រើនស្ ើង្នន
ជំស្នឿេុរចិរេ មរស្េើព្បស្េដរមពុជា ស្ហើយផេេ់ជាផេព្បស្យជន៍មរវញិ តាម រយៈការស្រើន 
ស្ ើង្នន ណិជជរមម និង្េំហូរនន ការវនិិស្យគ និង្ស្ភ្ៀវ ស្េដចរ ចូេមររនុង្ព្បស្េដរមពុជា 
ដដ្េជារតាេ  យ៉ាង្ដំខាន់ដំរាប់ជួយបស្ង្េើរការងារ និង្បស្ង្េើនចំណូេ ដ្េ់រេរររមពុជា 
ដដ្េផេេ់ជាេេធផេ ចុង្ស្ព្កាយ គឺការការ់បនថយភារព្រីព្រ និង្ការ បស្ង្េើនដុខុ្ម្ចេ ភារ 
របដ់ព្បជាជន។ 

 

ការធ្លនាជព្មញុស្េើររំរដ់រំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចា ការស្ដ្ឋះស្សាយការងារដំរាប់រេរររមពុជា 
ការធ្លនា ដមធម៌ និង្ យុរេិធម៌ដង្គម តាមរយៈដផនការដរមមភារអភិបាេរិចា និង្ការធ្លនា
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ព្បដិេធភារការងារ របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ រនុង្ការអនុវរេន ៍រមមវធីិរំដណេព្មង់្រនុង្ព្គប់ដផនរ ព្គប់
វដ័ិយរនុង្េិដស្ៅ ការ់បនថយ ភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ព្របរស្ដ្ឋយចិរភារ 
គឺជារស្បៀបវារៈនស្យបាយ ដ៏្ខ្ពដ់បំផុររបដ់ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភារ។ 
រនុង្ន័យស្នះ រនុង្នាមជាព្បមុខ្ននរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ េូេបង្គំ ខ្្ុំ ដូម ដ្ឋរ់ស្ចញនូវ “យុេធសាស្ដដេ 
ចរុស្កាណ” ជាឧបររណ៍រព្េព្េង់្ការអនុវរេន៍ “រមមវធីិនស្យបាយរបដ់ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេដំរាប់
នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភា” ស្ដ្ើមបីឈានស្នព ះស្ៅដំស្រចឱ្យបាននូវ ការការ់ បនថយភារព្រីព្រ 
ការអភិវឌ្ឍន៍ វឌ្ឍនភារ និង្ វបុិេភារ ព្រមទំាង្ ភារដុខ្ដុ្មរមនា និង្ ដុភមង្គេ 
ជូនព្បជាជនរមពុជា។ 

  

១.២. អតថន្័យន្ម្ោបាយរបសយ់៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ 
 

េីមួយ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ស្នះគឺជាការបនេដរមមភារ និង្ការបនេរព្ងឹ្ង្ដមិេធផេនានា 
ដដ្េ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេរមពុជាដស្ព្មចបានរនុង្នីរិការេី២ តាមរយៈការអនុវរេន៍យុេធសាស្ដដេ
ព្រីស្កាណ និង្ការស្ព្ជើដ ស្រ ើដស្ចញរីដម្ចដធ្លរុដំខាន់ៗ នន “ ស្ោេស្ៅអភិវឌ្ឍន៍ដហ
ដសវរសរ ៍ ” MDGs “ដផនការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចា ៥នន ំ ២០០១ - ២០០៥” របដ់
រមពុជាបចាុបបនន “យុេធសាស្ដដេជារិ ការ់បនថយ ភារព្រីព្រ ២០០៣ - ២០០៥” និង្ស្ោេ
នស្យបាយ យុេធសាស្ដដេ ដផនការ និង្ រមមវធីិរំដណេព្មង់្ដំខាន់ៗ ជាស្ព្ចើនស្េៀរ ដដ្េបាន
្លង្ការ់ការរិស្ព្ោះស្យបេ់យ៉ាង្េូេំេូោយ រនុង្ចំស្ណ្ដមមជឈដ្ឋឋ ន ជារិ និង្អនេរជារិ 
រមួម្ចន ព្រដួង្ សាថ នប័នរដ្ឋ ដង្គមដីុវេិ និង្ដហគមន៍អនរផេេ់ជំនួយរនុង្េិដស្ៅ ដរេំអ 
និង្បស្ង្េើនដមរថភារ សាថ បន័សាធ្លរណៈ ស្េើរដទួយអភិបាេរិចាេអ និង្ស្ធាើេំស្នើបរមម រចនា
ដមព័នធ ស្ដដ្ឋរិចា ជារិ ស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅ ជព្មុញស្េើររំរដ់រំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចា បស្ង្េើរការងារជូន
ព្បជារេរដ្ឋ ធ្លនាដមធម៌ រនុង្ដង្គម និង្បស្ង្េើន ព្បដិេធភារននវដ័ិយសាធ្លរណៈ 
ព្រមទាំង្ររាការ រដមបរេិធមមជារិ និង្ដមបរេិ វបបធម៌ជារិ ដដ្េព្បការ ទំាង្អដ់ស្នះ 
គឺដុេធដរជារតាេ គនលឹះដ៏្ដំខាន់បំផុរ ដំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ព្របរស្ដ្ឋយ ចិររភារ ការការ់បនថយ 
ភារព្រីព្ររបដ់ព្បជារេរដ្ឋ។ 

 

េីរីរ ដម្ចដធ្លរុគនលឹះទំាង្ឡាយនន “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ព្រូវបានយរស្ៅស្រៀបចំជាមូេ
ដ្ឋឋ នព្គឺះ នន ស្ោេនស្យបាយ ស្ដដ្ឋរិចារបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនីរិកាេងមី ស្ហើយបានេេួេ
នូវការ្លុះបញ្ា ងំ្យ៉ាង្ស្រញ ស្េញស្ៅរនុង្ “រមមវធីិនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ដំរាប់
នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភា” 
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េីបី យ៉ាង្ណ្ដរ៏ស្ដ្ឋយ ស្ព្កាយរី “រមមវធីិនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ដំរាប់នីរិកាេេី៣ 
ននរដ្ឋដភា” ព្រូវបានស្រៀបចំចប់ដរាព្គប់ស្េើមូេដ្ឋឋ ន ននការឯរភារមរិជាឯរចឆនទ រវាង្
គណៈបរស នដ្គូ ទំាង្រីរ ស្ៅរនុង្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ រាេ់ចំណុចស្ោេនស្យបាេស្ដដ្ឋរិចា
ដំខាន់ៗ របដ់ឯរសារ “រមមវធីិ នស្យបាយ” ស្នះរ៏ព្រូវបាន្លុះបញ្ា ងំ្ព្រ ប់មរវញិ ស្ហើយ
ដព្មិរដព្មំ្ចង្ និង្ដព្មួចដងមស្េៀរ ស្ៅរនុង្ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” តាមរយៈការគូដរ ំ
ស្េចចង្ព្រង្ ឱ្យស្ចញជារញ្ា ប់អាេិភារននវធិ្លន ការស្ោេនស្យបាេ តំាង្ឡាយ ដដ្េ
ម្ចនេរខណៈជាព្បរ័នធ ដីុដងាា រ់ ព្បទារ់ព្រឡាោន  និង្ស្យង្ោន ស្ៅ វញិស្ៅមរ។ 

 

ដូ្ស្ចនះ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ដដ្េជាយុេធសាស្ដដេអភិវឌ្ឍន៍របដ់រាជារដ្ឋឋ ភិបាេនីរិការេី២ 
ននរដ្ឋដភា ស្ហើយដដ្េម្ចនមុខ្ងារយ៉ាង្ដមស្ដបរនុង្ការបស្ង្េើរបុរា េរខខ្ណឌ ដំរាប់ការ
បស្ង្េើនឈ្រ ស្ ើង្ ស្រញជំហរ របដ់រមពុជា ស្ដ្ឋយសារថ្វតាមន័យធរណីម្ចព្រសាស្ដដេ ស្គអាច
ដ្ឋរ់វរថុដដ្េម្ចនស្ជើង្បី ឬ“ព្រីស្កាណ” ឱ្យឈ្រ បានព្គប់េីរដនលង្ទំាង្អដ់ ស្ទាះរនុង្សាថ នភារ
ណ្ដរ៏ស្ដ្ឋយ។ ចំដណរ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” ស្នះព្រូវបាន ស្រៀបចំស្ ើង្ តាមរចនា
ដមព័នមំុបួន ននចរុស្កាណព្បទារ់ព្រឡាោន  ស្ហើយ ផារភាជ ប់ោន ព្គប់ព្ជុង្ទំាង្អដ់ ដដ្េ ស្ៅ
រនុង្ផនរ់គំនិរ របដ់មនុដសេូស្ៅ គឺរំណ្ដង្ឱ្យ “ចិរភារ” និង្ “ដថិរភារ” ឧទាហរណ៍ រុ ឬ 
ស្ដអីដដ្េម្ចន ដថិរភាររងឹ្មំ្ច គឺដុេធដរម្ចនស្ជើង្បួន។ រនុង្ន័យស្នះ ការដស្ព្មចបានស្ជាជ័យ
ស្ៅរនុង្ការអនុវរេន៍ យុេធសាដេ្ រចរុស្កាណ នឹង្នំាមរឱ្យរមពុជា នូវ ដថិរភារ និង្ ការអភិវឌ្ឍន៍
ព្របរស្ដ្ឋយចិរភារ។ 

 

តាមេិដ្ឋភារមា៉ាង្ស្េៀរ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” គឺជា “រស្បៀបវារៈស្ោេនស្យបាយ 
ស្ដដ្ឋរិចា” នន “រមមវធីិនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភីបាេដំរាប់នីរិនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចា” ដដ្េ 
ព្រូវបានយរមរស្រៀបចំេំអិរ បដនថមស្ដ្ឋយអស្នលើ ស្ហើយដព្មិរដព្មំ្ចង្ដព្មចួ និង្ រសំ្េចឱ្យ
ស្ចញជា រញ្ា ប់ អាេិភារស្ៅតាមវដ័ិយដំខាន់ៗ នានា ដដ្េម្ចនេរខណៈព្គប់ព្ជងុ្ស្ព្ជាយ 
និង្ ជាព្បរ័នធ ដីុដងាា រ់ ព្បទារ់ព្រឡាោន  និង្ ស្យង្ោន ស្ៅវញិស្ៅមរ ស្ហើយងាយយេ់ និង្ 
ងាយព្គប់ព្គង្ ដដ្េអនុញ្ា រឱ្យរាជ រដ្ឋឋ ភិបាេ និង្ នដ្គួអភិវឌ្ឍន៍ ដដ្េម្ចនការ  រ់រ័នធ
ទំាង្អដ់ អាចស្ព្បើព្បាដ់បានជាឧបររណ៍ព្គប់ព្គង្ (Management tool)  ដំរាប់ការអនុវរេន៍ 
រស្បៀបវារៈ ស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចារបដ់រមពុជា ដដ្េជាដម្ចដ ភាគដ៏្ចំបង្នន “រមមវធីិ
នស្យបាយ” របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ។ 
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ស្បើរិនិរយស្េើស្ោេស្ៅចំបង្របដ់យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ ស្ េគឺការជព្មញុស្េើររំរដ់ 

រំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចា ការស្ដ្ឋះស្សាយការងារ ដំរាប់រេរររមពុជា ការធ្លនាដមធម៌ និង្ យុរេិធម៌ 

ដង្គម និង្ការស្េើរ ដទួយ ព្បដិេធភារននវដ័ិយសាធ្លរណៈ តាមរយៈដផនការដរមមភារ
អភិបាេរិចា និង្រំដណេព្មង់្ដីុជស្ព្ៅ និង្ ព្បទារ់ព្រឡាោន ព្គប់ដផនរព្គប់វដ័ិយ ស្យើង្អាច
រំណរ់បាវចនា ននការអភិវឌ្ឍន៍របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនីរិ កាេេី៣ ននរដ្ឋដភាស្នះ ថ្វជា “រាជ
រាដ្ឋឋ ភិបាេ ស្ដ្ើមបីរំស្ណើ នការងារ ដមធម៌ និង្ ព្បដិេធភារ”។ 

 

១.៣. រចនាសដព័ន្ធនន្យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ 
 

ដូ្ចដដ្េបានអធិបាយខាង្ស្េើ យុេធសាស្ដដេស្នះព្រូវបានស្រៀបចំស្ ើង្ ស្ៅតាមរចនាដមព័នធ
ជាមំុបួន នន ចរុស្កាណ ដដ្េព្បទារ់ព្រឡាោន  ស្ហើយផារភាជ ប់ោន ស្ៅព្គប់ព្ជុង្ស្ព្ជាយទំាង្
អដ់។ ជារមួដម្ចដធ្លរុរបដ់ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” ស្នះម្ចនដូ្ចរស្ៅៈ 
 

េី១. ដមូេននយុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ គឺ អភិបាេរិចាេអ ដដ្េស្ដេ រការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ 
ស្ៅស្េើ រំដណេព្មង់្ បួនយ៉ាង្ គ៉ាឺៈ 

 

េី១. ការព្បយុេធព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ 

េី២. រំដណេព្មង់្ចាប់ និង្ ព្បរ័នធយុរេិធម៌ 

េី៣. រំដណេព្មង់្រដ្ឋបាេសាធ្លរណៈ រមួម្ចន តំាង្រមមវធីិវមិជឈការ និង្ 
វដិហមជឈការផង្ 

េី៤. រំដណេព្មង់្រង្រម្ចល ំង្ព្បដ្ឋប់អាវធុ ជារិស្ដដ គឺរមមវធីិការ់រសំាយេ័រ។ 

 

េី២. បរសិាថ នព្គបដ្ណេ ប់ ដំរាប់ការអនុវរេន៍យុេធសាស្ដដេទំាង្មូេ ម្ចនបួន យ៉ាង្ដដ្រ គឺ 
៉៉ា 

 

េី១. ដុខ្ដនេិភារ ដថិរភារ នស្យបាយ និង្ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម 

េី២. ភារជានដ្គូរនុង្ការអភិឌ្ឍន៍ រមួម្ចនភារជានដ្គូជាមួយវដ័ិយឯរជន និង្
ដហគមន៍អនរផេេ់ ជំនួយ ព្រមទំាង្ ភារជានដ្គូជាមួយ នឹង្ដង្គមដីុវេិ 
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េី៣. បរសិាថ នម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និង្ ហិរញ្ាវរថុ ដដ្េម្ចនេរខណៈអនុស្ព្ោះ 

េី៤. ដម្ចហរណរមមរមពុជា ស្ៅរនុង្រំបន់ និង្ រិភរស្ោរ។ 

េី៣. ចរុស្កាណយុេធសាស្ដដេទំាង្បួនដំរាប់ជព្មុញរំស្ណើ ន រមួម្ចនៈ 
 

េី១. ការស្េើរដទួយវដ័ិយរដិរមម 
េី២. ការអភិវឌ្ឍន៍ដផនរ ឯរជន និង្ ការងារ 
េី៣. ការបនេសាេ រ និង្ រសាង្ស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធ របូវនេ 
េី៤. ការរសាង្ដមរថភារ និង្ ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុដស។ 

េី៤. ចរុស្កាណយុេធសាស្ដដេនីមួយៗម្ចន មំុយុេធសាស្ដដេ បួនគឺៈ 
 

ចត៊ុម្ោណទ្១ី ៖ “ោរម្លើកសទយួវិសយ័កសកិដែ” មាន្ៈ 
 

េី១. ការស្េើររំរដ់ផេិរភារ និង្ រិធរមម (Diversification) វដ័ិយរដិរមម 
េី២. រំដណេព្មង្ង់្ដី្ធលី និង្ ការស្បាដដំអារមីន 

េី៣. រំស្ណើ  េព្មង់្វដ័ិយស្នសាេ និង្ ជេផេ និង្ 

េី៤. រំដណេព្មង់្នព្រស្ឈ្ើ។ 

 

ចត៊ុម្ោណទ្២ី ៖ “ោរបន្េសាេ រ ន្ិង កសាងម្ហដ្ឋឋ រចនាសដព័ន្ធ របូវន្េ” មាន្ៈ 
 

េី១. ការបនេសាេ រ និង្ រសាង្ស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធគមនាគមន៍ (ផលូវស្ោរ ផលូវេឺរ និង្ ផលូវ
អាកាដ) 
េី២. ការព្គប់ព្គង្ធនធ្លនេឺរ នឹង្ ព្បរ័នធធ្លរាសាស្ដដេ 
េី៣. ការអភិវឌ្ឍន៍វដ័ិយថ្វមរេ និង្ បណ្ដេ ញអគគិដនី 

េី៤. ការអភិវឌ្ឍន៍បស្ចារវេិាររ៌ម្ចន និង្ េូរគមនាគន៍។ 

 

ចត៊ុម្ោណទ្៣ី ៖ “ោរអភិវឌ្ឍន្៍សមនកឯកជន្ ន្ិង ោរងារ” មាន្ ៖ 
 

េី១. ការរព្ងឺ្ង្វដ័ិយឯរជន និង្ ការទារ់ទាញេុនវនិិស្យគ 

េី២. ការស្េើរដទួយដហព្ោដធុនរូច និង្ មធយម 
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េី៣. បស្ង្េើរការងារ និង្ ការធ្លនាេរខខ្ណឌ ការងារេអព្បស្ដើរជូនដ្េ់រមមររ និង្ 
និស្យជិរ 

េី៤. ការស្រៀបចំព្បរ័នធដុវរថភារ ដង្គម ដំរាប់ មន្ដនេី បុគគេិរ រមមររ។ 

 

ចត៊ុម្ោណទ្៤ី ៖ “ោរកសាងសដតថភាព ន្ិង ោរអភិវឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ដន្៊ុសស” មាន្ៈ 
 

េី១. ការ ស្េើររំរដ់ និង្ រព្ងឹ្ង្គុណភារនន វដ័ិយអប់រ ំ
េី២. ការស្េើរដទួយស្ដវាដុខាភិបាេ 

េី៣. ការអនុវរេន៍ ស្ោេនស្យបាយស្យនឌឺ្ 9អស្នដ្ស្រ ស្ភៀេិចយប 

េី៤. ការអនុវរេន៍ ស្ោេនស្យបាយព្បជាជន។ 

 

សមនកទ្ី២ 
អាទ្ិភាពនន្ម្ោលន្ម្ោបាយម្សដ្ឋកិចច 

 
២.១. សនលូនន្យ៊ុទ្ធសាន្ដសេចត៊ុម្ោណ គឺអភិបាលកិចចលអ 
 

អភិបាេរិចាេអ គឹជាបុស្រេរខណៈវនិិចឆ័យដំខាន់បំផុរមួយ ស្ដ្ើមបធី្លនាឱ្យម្ចនការអភិវឌ្ឍន៍ 
ស្ដដ្ឋរិចា ព្បរប ស្ដ្ឋយចិរភារ ម្ចនដមធម៌ និង្យុរេិធម៌ដង្គម។ អភិបាេរិចាេអ រំរវូឱ្យម្ចន
នូវការ ចូេរមួយ៉ាង្េូេំ េូោយ ម្ចនការស្េើររំរដ់ ការដចររដំេរររ៌ម្ចន ម្ចនគណ
ស្នយយភារ និង្រម្ចល ភារ ម្ចនេរខណៈស្ដមើភារ និង្ ការមិន ស្បាះបង់្ស្ចាេ នូវបុគគេណ្ដ
ម្ចន រ់ ស្ហើយនឹង្ម្ចនការព្បរិបរេិតាមវធិ្លនចាប់។ រនុង្ន័យស្នះ អភិបាេរិចាេអ នឹង្ធ្លនា
បនថយអំស្រើរុររេួយឱ្យដថិរស្ៅរនុង្រំររិអបបបរម្ច មរិស្យបេ់របដ់អនរភាគរិច នឹង្ព្រូវ
បានយរ មររិចារណ្ដ ស្ហើយដស្មលង្របដ់ជនងាយរង្ស្ព្ោះដឹង្ដរទំាង្អដ់ស្ៅរនុង្ដង្គម
នឹង្ព្រូវបាន បញ្ាូ េរនុង្ការស្ធាើ ស្ដចរេីដំស្រចចិរេ។ ដូ្ស្ចនះអភិបាេរិចាេអ គឺជាដំណូមររ និង្ 
ជារព្មូវការរបដ់ដង្គម រមពុជា ទំាង្រនុង្ស្រេ បចាុបបនន និង្រនុង្ស្រេអនាគរ។ 

 

ស្ដ្ើមបីដំស្រចស្ោេបំណង្ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ស្ដេ រការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្ៅស្េើការអនុវរេន៍ 
ព្បរប ស្ដ្ឋយ ព្បដិេធភារនូវដផនការដរមមភារអភិបាេរិចារបដ់ខ្លួន ដដ្េព្គបដ្ណេ ប់ស្េើ
រំដណេព្មង់្បួនយ៉ាង្ ដដ្េម្ចន ដផនការ រ់រ័នធោន ស្ៅវញិស្ៅមរ រនុង្ស្នាះរមួម្ចន ៖ 
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េី១.ការព្បយុេធព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ 

េី២.រំដណេព្មង់្ ចាប់ និង្ព្បរ័នធយុរេិធម៌ 

េី៣.រំដណេព្មង់្រដ្ឋបាេសាធ្លរណៈ រមួម្ចនទំាង្រមមវធីិវមិជឈការ និង្វដិហវមិជឈការ 
ផង្ 

េី៤.រំដណេព្មង់្រង្រំោងំ្ព្បដ្ឋប់អាវធុ រិស្ដដគឺ រមមវធីិការ់រសំាយេ័រ។ 

 

(ទ្ី១). ោរប្បយ៊ុទ្ធប្បឆ្ងំន្ឹងអំម្ពើព៊ុករលយួ 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបានស្ព្ជើដស្រ ើដយរយុេធសាស្ដដេព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ ស្ដ្ឋយដ្ឋរ់ស្ចញនូវ
វធិ្លនការ ជារ់ដដេង្ ដដ្េអាចេុបបំបារ់ឫដគេ់ននអំស្រើរុររេួយ។ យុេធសាស្ដដេស្នះ ព្រូវ
ដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរេស្ដ្ឋយម្ចន ទំាង្មស្ធាបាយ និង្ ធនធ្លនព្គប់ព្ោន់ស្ដ្ើមបេីប់សាេ រ់ និង្បន្ដងាេ ប
ជាអរិបរម្ច ដ្េ់អនរព្បព្រឹរេអំស្រើរុរ រេួយ រីស្ព្ ះព្បដិន ស្បើម្ចនដរចាប់បេបញ្ារេិ និង្
ព្រមដីេធម៌មួយមុខ្ គឺមិនអាចដំស្រចបានស្ជាគជ័យ ស្េ។ រនុង្ររណីស្នះ ចំាបាច់ ព្រូវម្ចន
យនេការ ស្ដ្ើមបរីព្ងឹ្ង្ការអនុវរេន៍ចាប់ឱ្យម្ចនព្បដិេធភារដងមស្េៀរ។ 

 

ស្ដ្ើមបីដំស្រចបាន ស្ោេស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ជព្មុញការអនុម័រចាប់ ដេីរីការព្បនំង្ 
អំស្រើរុររេួយ និង្ការបស្ង្េើរសាថ ប័នឯររាជយអរាព្រឹរយមួយ ដំរាប់ព្បយុេធព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុរ
រេួយ ឱ្យបាននប់ តាមដរ អាចស្ធាើបាន ព្រមទំាង្ជំរញុការស្េើររំរដ់ព្បដិេធភារ រម្ចល ភារ 
និង្គណស្នយយភាររនុង្ ការព្គប់ ព្គង្ហិរញ្ាវរថុ សាធ្លរណៈ ជារិស្ដដតាមរយៈការរព្ងឹ្ង្
ការងារដវនរមម និង្ េេធរមមសាធ្លរណៈ រ៏ដូ្ចជាការជំរញុ អនុវរេន៍ រំដណេព្មង់្ ដដ្េម្ចន
ការ រ់រ័នធ ព្គប់វដ័ិយ ស្ដ្ើមបីធ្លនាអភិបាេរិចាេអ ជា រិស្ដដ គឺការអនុវរេន៍ដផនការ 
ដរមមភារអភិបាេរិចារបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ដដ្េព្រូវបានស្រៀបចំស្ ើង្ ស្ដ្ឋយ ម្ចនការចូេ
រមួយ៉ាង្េូេំ េូោយរីដំណ្ដរ់ព្រដួង្សាថ ប័នរដ្ឋ ដង្គមដីុវេិ និង្នដ្គូអនរផេេ់ជំនួយ។ 
ចាប់រី នីរិកាេេី៣ ស្នះស្ៅរាជរដ្ឋឋ  ភិបាេអនុញ្ា រឱ្យព្រដួង្សាថ ប័ន ដដ្េ រ់រ័នធស្ដ្ឋយ
ដទ េ់អាចរិនិរយ បាននូវ រាេ់រិចាដនា ណិជជរមម និង្រិចាដនាដមបទានស្េើធនធ្លន
ធមមជារិ និង្ស្េើដមបរេិរដ្ឋ។ 
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(ទ្ី២). កំសណទ្ប្ដងច់ាប់ ន្ិងប្បព័ន្ធយ៊ុតេធិដ៌ 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេស្ោររ និង្ស្េើរដទួយឯររាជយ និង្អរាព្រឹរយភារននព្បរ័នធរុោការដូ្ចម្ចន
ដចង្ រនុង្រដ្ឋធមមនុញ្ា។ រនុង្ស្ោេស្ៅស្នះឧរេមព្រុមព្បឹរស ននអង្គស្ៅព្រមព្រូវម្ចនដំ្ស្ណើ រការ
ព្បព្រឹរេស្ៅស្ៅរនុង្ ឯររាជយរិរព្បារដ្។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេខិ្រខំ្ជព្មញុការដរព្បរ័នធចាប់ និង្ 
រុោការឱ្យបានឯររាជយតាមរយៈ ការអនុវរេន៍ឯរសារ ស្ោេនស្យបាយ និង្ យុេធសាស្ដដេ
ដដ្េព្រុមព្បឹរារំដណេព្មង់្ចាប់ និង្ព្បរ័នធ រុោការ បានស្រៀបចំស្ ើង្ ឱ្យម្ចនជំស្នឿេុរចិរេ
រីមជឈដ្ឋឋ នជារិ និង្ អនេរជារិ ស្ដ្ឋយដហការយ៉ាង្ជិរដនិេធ ជាមួយនឹង្ នដ្គូអនរផេេ់ 
ជំនួយនានា រនុង្េិដស្ៅរព្ងឹ្ង្នីរិរដ្ឋ បស្ង្េើនយុរេិធម៌ស្ៅរនុង្ដង្គម ការ់បនថយ អំស្រើរុររេួយ 
ឈានស្ៅេុប បំបារ់វបបធម៌និរេណឌ ភារ ព្រមទាំង្រព្ងឹ្ង្វបបធម៌ដនេិភារ និង្វបបធម៌ នន
ការស្ោររចាប់។ ជារ់ដដេង្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ស្រៀបចំស្ចញជាគំស្រាង្អាេិភារស្ដ្ើមបីដរេំអ
ព្បរ័នធចាប់ និង្ រុោការជាជំហានៗ ដដ្េស្ដេ រ ដំខាន់ស្ៅស្េើការបញ្ា ប់ការតារ់ដរង្ ស្ដ្ើមបី
ដ្ឋរ់្លង្រដ្ឋដភានូវបណ្ដេ  ចាប់ដដ្េម្ចនេរខណៈ ជាមូេដ្ឋឋ ន ម្ចនជាអាេិ៍ ចាប់េរខនេិរៈ
ស្ៅព្រម ចាប់ដេីរីការស្រៀបចំអង្គភារ រុោការ ព្រមព្រហមេណឌ  នីរិវធីិព្រហមេណឌ  ព្រម
រដ្ឋបបស្វណី និង្ព្រមដេីរីនីរិវធីិរដ្ឋបបស្វណី ចាប់ដេីរីការ ស្រៀបចំ និង្ការព្បព្រឹរេស្ៅនដ៉ រការ ី
និង្ចាប់ ដេីរីការស្រៀបចំ និង្ការព្បព្រឹរេស្ៅរបដ់រដ្ឋអាជ្ាសាោ។ ចាប់ និង្េិខិ្របេដ្ឋឋ ន
មួយចំនួនស្េៀរ រ៏នឹង្ព្រូវ បានបស្ង្េើរស្ ើង្ ស្ដ្ើមបីបំស្រញបដនថមស្ៅស្េើព្រប ខ្ណឌ គរិយុរេិ 
បចាុបបនន ដដ្េជារេរខខ្ណឌ ចំាបាច់រនុង្ព្រម ខ្ណឌ អាសា៊ា ន និង្អង្គការ ណិជជរមម
បិភរស្ោរ ជារិស្ដដរាជ រដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្ស្រៀបចំឱ្យម្ចនរុោការឯរស្េដ មួយចំនួនតាម
រព្មូវ ការចំាបាច់ម្ចនជាអាេិ៍ រុោការ ណិជជរមម រុោការអនីរិជន រុោការការងារ និង្
រុោការ រដ្ឋបាេ។ ស្ព្ដរីស្នាះ រុោការគំររ៏ូនឹង្ព្រវូបាន ស្រៀបចំបស្ង្េើរស្ ើង្ជាជំហានៗ
រនុង្េិដស្ៅបស្ង្េើនគុណភារ និង្ ព្បដិេធភារននស្ដវាយុរេិធម៌។ អាេិភារដ៏្ ដំខាន់មួយស្េៀរ 
គឺការរព្ងឹ្ង្ដមរថភារ និង្ការេេួេខុ្ដព្រូវ របដ់ ស្ៅព្រម តាមរយៈការបស្ង្េើរេរខនេិរៈ 
ស្ៅព្រម ការរព្ងឹ្ង្វន័ិយតាមព្រមដីេធម៌ និង្តាមការបណេុ ះបណ្ដេ េ ដំ្បូង្ និង្ការបណេុ ះ
បណ្ដេ េបនេ។ មា៉ាង្វញិស្េៀរ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បស្ង្េើរសាោបណេុ ះបណ្ដេ េព្រឡាបញ្ជ ី និង្
សាោបណេុ ះបណ្ដេ េអាជ្ា សាោ និង្សារការ។ី នគរបាេយុរេិធម៌ នឹង្ព្រូវបានេេួេ ការ
បណេុ ះបណ្ដេ េ និង្ការព្គប់ព្គង្ស្ដ្ឋយ ហមរ់ចរ់។ ព្រមជាមួយោន ស្នះ រាជរដ្ឋឋ  ភិបាេនឹង្យរ
ចិរេេុរដ្ឋរ់ខ្ពដ់ចំស្ ះការ ផេេ់ជំនួយគរិយុរេិ (ឧទាហរណ៍ តាមរយៈការផេេ់ស្មធ្លវ)ី ដ្េ់
ជនព្រីព្រ ស្ដ្ើមបដីាះដដាង្ររយុរេិធម៌ និង្ការ រ ផេព្បស្យជន៍ របដ់រួរស្គ។ ស្ព្ដរីស្នាះ
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ស្េៀរ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ស្េើររំរដ់ យនេការដំ្ស្ណ្ដះស្សាយវវិាេស្ព្ដ ព្បរ័នធ រុោការជូន
ព្បជារេរដ្ឋ រិស្ដដចំស្ ះបញ្ា ដី្ធលីមិនទាន់ចុះបញ្ជ ីដុរសិ្យដី្។ 

 

(ទ្ី៣). កំសណទ្ប្ដង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេយេ់ចាដ់ថ្វ រិចាការរព្ងឹ្ង្ដមរថភារសាថ ប័ន គឺជាគនលឺះននការអភិវឌ្ឍន៍។ 
រដ្ឋបាេ និង្មុខ្ងារ សាធ្លរណៈ ព្រូវម្ចនេរខណៈអរាព្រឹរយ រម្ចល ភារ អាចស្្លើយរបទាន់
ស្រេស្វោស្ៅ នឹង្រព្មូវ ការ ស្ហើយព្រូវម្ចន ដមរថភារ និង្ការេេួេខុ្ដព្រូវខ្ពដ់។ រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេបានអនុម័ររមមវធីិជារិ ដំរាប់ ដរេព្មង់្រដ្ឋបាេ ស្ដ្ើមបីដព្បកាល យរដ្ឋបាេ និង្ មុខ្ងារ
សាធ្លរណៈឱ្យកាល យស្ៅជានដ្គូ ដ៏្ម្ចនព្បដិេធភារ រនុង្ការអនុវរេន៍រមម វធីិ នស្យបាយ
របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ។ 

  

ស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋ នននស្ោេស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ស្ដេ រការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្ៅស្េើការផេេ់
ស្ដវា សាធ្លរណៈ ជូនព្បជារេរដ្ឋព្បរបស្ដ្ឋយគុណភារ និង្ព្បដិេធភាររនុង្វដ័ិយអាេិភារ
េី៤ ននស្ដវា សាធ្លរណៈ គឺៈ (េី១). ស្ដវា  រ់រ័នធនឹង្អធិបស្រយយភាររបដ់រដ្ឋ (ឧទាហរណ៍ 
អព្តានុរូេដ្ឋឋ ន េិខិ្រ អនុញ្ា រស្ផសង្ៗ ប័ណណរមម ដិេធិស្េើដី្ធលី) (េី២). ស្ដវា រ់រ័នធស្ៅនឹង្
ការវនិិស្យគ (េី៣). ស្ដវាមូេដ្ឋឋ ន (អប់រ ំនិង្ដុខាភិបាេ) (េី៤). ស្ដវា រ់រ័នធ នឹង្ចំណូេ 
ចំណ្ដយរបដ់រដ្ឋ។ 

 

នីរិវធីិ ននការេេួេស្ដវាសាធ្លរណៈ នឹង្ព្រូវបានដំរេួ និង្ស្ធាើឱ្យម្ចនភារសាមញ្ា តាមរយៈ
ការ េុបបំបារ់ ការងារដដ្េជាន់ោន  ការការ់បនថយការយិធិបស្រយយ ការអនុវរេន៍ស្ោេ
នស្យបាយវដិហមជឈការ វមិជឈការ បស្ចារស្េដ វមិជឈការថ្វន រ់ឃំុ ដងាេ រ់ យនេការ 
“ព្ចរស្ចញ-ចូេដរមួយ” ព្រមទាំង្ការបស្ង្េើរ ការយិេ័យ ព្បជារេរដ្ឋ។ នីរិវធីិទំាង្អដ់នឹង្
ព្រូវបានបញ្ាូ េជាជំហានៗ ស្ៅរនុង្ព្បរ័នធបស្ចារវេិាររ៌ម្ចន ស្ដ្ើមបីរព្ងឹ្ង្ រម្ចល ភារ និង្ចូេ
រមួការ់បនថយអំស្រើរុររេួយ។ ការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ ជារិស្ដដ នឹង្ព្រវូបានផេេ់ ស្ៅស្េើការ 
រព្ងឹ្ង្ ការងារព្គប់ព្គង្មន្ដនេីរាជការ តាមរយៈការបង្ខិររដ្ឋបាេសាធ្លរណៈ បចាុបបននឱ្យកាន់
ដរខិ្រជិរ ស្ៅររ ព្បជារេរដ្ឋតាមរយៈស្ោេនស្យបាយ វដិហមជឈការ និង្ វមិជឈការ 
រិស្ដដការស្ផទរ អំណ្ដចរីថ្វន រ់ស្ព្កាម ឱ្យបាននប់រហ័ដ ស្ហើយរំណរ់ចាដ់ោដ់នូវរួនាេី 
ដិេធិអំណ្ដច និង្ ការេេួេខុ្ដព្រូវ របដ់អាជ្ាធរ ថ្វន រ់ស្ខ្រេ-ព្រុង្ ស្ដរ-ខ្ណឌ  ឃំុ-ដងាេ រ់ ការ
ស្ព្បើព្បាដ់ព្បរ័នធររ៌ម្ចនវេិា ការបនេអនុវរេយុេធសាស្ដដេ និទានរមម មុខ្ងារសាធ្លរណៈ ស្ដ្ើមបី
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រស្មលើង្ព្បារ់ស្បៀវរសរ ៍ ជូន មន្ដនេីរាជការេូស្ៅជា ជំហានៗ ដំរាប់ដំរេួជីវភារ ឱ្យបានធូរ 
ស្សាេដមរមយនងលងនូរ ឱ្យបានរី១០ស្ៅ១៥%រនុង្មួយនន ំៗ។ រាជរដ្ឋឋ  ភិបាេ ចារ់េុរការ
អនុវរេន៍រមម វធីិវមិជឈការ ថ្វន រ់ឃំុ-ដងាេ រ់ ថ្វជាគនលឺះដំរាប់រព្ងឹ្ង្េេធិព្បជា ធិបស្រយយ ស្ៅ
មូេដ្ឋឋ ន ដំរាប់ស្េើររំរដ់ គុណភារ ស្ដវាសាធ្លរណៈ និង្ ដំរាប់ជំរញុរិចាអភិវឌ្ឍន៍ព្គប់
ដផនរស្ៅ មូេដ្ឋឋ ន ស្ដ្ឋយម្ចនការចូេរមួរីដំណ្ដរ់ មូេដ្ឋឋ ន ខ្លួនឯង្ដទ េ់។ អាេិភារចំបង្
ស្ៅរនុង្វដ័ិយស្នះ គឺការ រសាង្ដមរថភារព្គប់ព្គង្ស្ៅថ្វន រ់មូេដ្ឋឋ ន និង្ការផេេ់ ព្បភរធន
ធ្លនហិរញ្ាវរថុដមស្ដប ព្រមទំាង្ការ ស្េើរដទួយវបបធម៌ ចូេរមួរបដ់ព្បជារេរដ្ឋ ស្ៅរនុង្
រិចាការ ទំាង្អដ់ស្នះ។ រិរណ្ដដ់ថ្វការអនុវរេន៍ វមិជឈការព្រូវស្ដ្ើរេនទឹមោន នឹង្ការជព្មញុ
វដិហមជឈការ ដដ្េដំស្ៅ ជារិស្ដដ ស្ៅស្េើការរសាង្ដមរថភារ ថ្វន រ់ស្ខ្រេ-ព្រុង្ និង្
ស្ដុរ-ខ្ណឌ  ស្ដ្ើមបី ធ្លនាឱ្យម្ចនភារ រេូនព្រមទាំង្ ការជួយោំព្េព្េង់្ោន  និង្បំដបញឱ្យោន
ស្ៅវញិស្ៅមររនុង្ការងាររបដ់ថ្វន រ់ស្ខ្រេ-ព្រុង្ និង្ ស្ដុរ-ខ្ណឌ  ជាមួយ នឹង្ថ្វន រ់មូេដ្ឋឋ ន។ 
រនុង្បរកិារណ៍ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ស្រៀបចំព្បធ្លន និង្ដម្ចជិរភូមិ ឱ្យបាននប់តាមដរ អាច
ស្ធាើបាន ស្ដបស្ៅ តាមស្ោេការណ៍វមិជឈការស្ៅឃំុ-ដងាេ រ់។ 

 

(ទ្ី៤). កំសណទ្ប្ដង់កងកំលងំប្បដ្ឋប់អាវ៊ុធ 
 

ស្ដ្ើមបីដំស្រចរិចាការស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេអនុវរេន៍ស្ោេនស្យបាយដដ្េបានដចង្រនុង្ស្ដៀវ
ស្ៅ “ដ” របដ់ រង្ស្យធរេស្ខ្មរភូមិនទ រមួបញ្ាូ េទំាង្ការដចរដី្ដមបទានស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅ
ដង្គមរិចាដ្េ់ ស្យធិន រសំាយ ដដ្េខ្ាះខារដី្ និង្ម្ចនបំណង្ដំុដី្ដំរាប់សាង្ដង់្េំស្ៅ
ដ្ឋឋ ន ឬនិង្ស្ធាើរដិរមមជាេរខណៈព្គួសារ តាមរព្មូវ ការដមស្ដប តាមសាម ររីននអនុព្រឹរយ
ដេីរីដមបទានដី្ដង្គមរិចា។ េនទឹមនឹង្ស្នាះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេ រំដណេព្មង់្ស្ដ្ើមបីរសាង្ 
និង្ រព្ងឹ្ង្រង្រំោងំ្នគរបាេជារិឱ្យស្ៅជារង្រំោងំ្ម្ចនវជិាជ ជីវៈ ជំនាញ និង្ម្ចន បស្ចារ
វេិាេំស្នើប ម្ចនសាម ររី េេួេខុ្ដ ព្រូវ ស្ោររព្បរិបរេិចាប់ហមឺង្ម្ច៉ា រ់ ស្ោររា ដិេធិមនុដស បំស្រ ើ
ព្បជាជន ស្ដ្ឋយស្សាម ះព្រង់្ ម្ចនដមរថភារ ដំស្រចបាន េអនូវ ភាររិចាព្គប់ព្គង្ និង្ដងររា 
ដនេិដុខ្ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ សាធ្លរណៈ ការ រអាយុជីវរិ និង្ព្េរយដមបរេិ របដ់ព្បជាជន ព្រម
ទំាង្ររាបាន នូវភារដុខ្ដុ្មរមនាស្ៅ រនុង្ដង្គម។ 
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២.២. បរសិាថ ន្ប្គបដ្ណេ ប់សរំាប់ោរអន្៊ុវតេន្៍យ៊ុទ្ធសាន្ដសេទងំដលូ 
 
(ទ្ី១). ស៊ុែសន្េិភាព សថរិភាពន្ម្ោបាយ ន្ិងសណ្ដេ ប់ធាន ប់សងគដ 

 

ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម គឺជាេរខខ្ណឌ មិនអាចខ្ាះបានដំរាប់ការ
រព្ងឹ្ង្ដថិរភារ ម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា ការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ និង្ការការ់បនថយភារ
ព្រីព្រ។ ដូ្ស្ចនះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេ ការងាររបដ់ខ្លួន រនុង្ស្ោេស្ៅបនេរព្ងឹ្ង្ដងមស្េៀរ នូវ
ដុខ្ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ ដណ្ដេ ប់ ធ្លន ប់ដង្គម ជូនដ្េ់ ព្បជារេរដ្ឋ ស្ដ្ើមបី្លុះ
បញ្ា ងំ្រីការស្បាះជំហានរបដ់រមពុជា ស្នព ះស្ៅររការអភិវឌ្ឍន៍ និង្ភារកាន់ដរ ចំស្រ ើនរងុ្ស្រឿង្ 
ស្ដ្ឋយស្បេជ្ា ស្ដ្ឋះស្សាយឱ្យអដ់នូវផេវបិារននដន្ដងាគ មរបបព្បេ័យ រូជសាដន៍ និង្ជំស្ោះ 
នផទរនុង្ ដដ្េបានបំផលិច បំដល ញ និង្ញុញីំរមពុជារនុង្រយៈស្រេ ជិរបីេដវរសរ ៍រនលង្ស្ៅស្នះ។ 

 

រនុង្ន័យស្នះ ដុខ្ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ និង្ដនាេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម គឺជាមូេដ្ឋឋ នព្គឺះ នន
ការងារ រសាង្ និង្រំដណេព្មង់្រដ្ឋ។ ដូ្ស្ចនះភាររិចាចំបង្ របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ គឺព្រូវរព្ងឹ្ង្
ស្កាដិកាដនេិភារឱ្យផារភាជ ប់ោន េអ ស្ដ្ឋយ ស្ព្បើព្បាដ់ព្គប់មស្ធាបាយទំាង្អដ់ ។ ការរព្ងឹ្ង្
ដនេិភារ ដថិរភារនស្យបាយ និង្ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម នឹង្បស្ង្េើរនូវ “របូភារជារ់ដដេង្” មួយ
របដ់រមពុជារនុង្ការបស្ង្េើន ជំស្នឿ េុរចិរេរីដំណ្ដរ់វនិិស្យគិន និង្ស្េដចរ រ៏ដូ្ចជារនុង្ការ 
បង្េេរខណៈឱ្យព្បជារេរដ្ឋអាចរដ់ស្ៅព្បរប របរអាជីវរមមតាមធមមតា និង្ចូេរមួចំដណរ
ស្ៅ រនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចាយ៉ាង្ដរមមតាមដមរថភារ ស្រៀង្ៗខ្លន។ 

 

(ទ្ី២). ភាពជានដ្គូម្ៅកន៊ុងោរអភិវឌ្ឍន្៍ 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ផេេ់អាេិភារយ៉ាង្ខាល ំង្ ដ្េ់ការរព្ងី្រភារ ជានដ្គូជាមួយរួអង្គ អភិវឌ្ឍន៍ 
ទំាង្អដ់ដដ្េរនុង្ ស្នាះ រមួម្ចន ភារជានដ្គូជាមួយនឹង្ដហគមន៍អនរផេេ់ជំនួយ វដ័ិយ
ឯរជន និង្ ដង្គមដីុវេិ។ យនេការ ននភារជានដ្គូ ជាមួយដហគមន៍អនរផេេ់ជំនួយ ព្រូវបាន
ស្រៀបចំស្ ើង្ស្ដ្ឋយឈ្រ ស្េើមូេដ្ឋឋ នននស្ដចរេី ដំស្រចចិរេរបដ់មហាដននិបារ អង្គការដហ
ព្បជាជារិ ស្ោេការណ៍របដ់គណរមមការ ជំនួយស្ដ្ើមបីអភិវឌ្ឍន៍ (DAC) ននអង្គការដហព្បរិ
បរេិការ ស្ដដ្ឋរិចា និង្អភិវឌ្ឍន៍ (OECD) រ៏ដូ្ចជា ការផេួចស្ផេើមគំនិរនានារបដ់ ធនាោររិភរ
ស្ោរ និង្រមមវធីិអភាិឌ្ឍន៍ដហ ព្បជាជារិ(UNDP)។ 
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រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ចារ់េុរដផនរឯរជនជារាេម្ច៉ា ដីុនននរំស្ណើ ន។ ដូ្ស្ចនះការរព្ងឹ្ង្ភារជានដ្គូរ 
រវាង្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ និង្ដផនរឯរជនព្រូវម្ចនភាររេូនជាមួយការ ស្ធាើអនេរាគមន៍ព្បរបស្ដ្ឋយ
វចិារណញណ របដ់រដ្ឋ រនុង្វដ័ិយ ស្ដដ្ឋរិចាគួបផសំស្ៅនឹង្ការស្រៀបចំ និង្អនុវរេន៍យ៉ាង្ហមរ់
ចរ់នូវបេបញ្ារេិចាប់ ព្រម ទំាង្ការោំព្េ និង្ការដំរេួ ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភាររីដំណ្ដរ់
សាថ ប័នរដ្ឋដដ្េម្ចនការ រ់រ័នធ។ រនុង្ សាម ររីស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេរព្ងឹ្ង្ “ស្វេិការាជ
រដ្ឋឋ ភិបាេ និង្វដ័ិយឯរជន” ឱ្យកាល យស្ៅជា យនេការននភារជានដ្គូរវាង្វដ័ិយសាធ្លរណៈ 
និង្វដ័ិយ ឯរជន ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារកាន់ ដរខ្ពដ់ ជាង្មុន។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេរព្ងឹ្ង្រិចាដហព្បរិបរេិការរវាង្រដ្ឋ និង្ដង្គមដីុវេិ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើស្ោេ
ការណ៍ នីរិរដ្ឋស្ដ្ើមបី រព្ងឹ្ង្េេធិព្បជាធបស្រយយ ដិេធស្ដរភីារ ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គម និង្ការ
ស្ោររចាប់។ ដង្គម ដីុវេិព្រូវម្ចន រួនាេីជា នដ្គូដ៏្ម្ចនព្បដិេធភាររបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ 
រនុង្ការរសាង្ព្បស្េដជារិ។ រនុង្ េដសនៈស្នះ រាជរដ្ឋឋ  ភិបាេស្េើរេឹរ ចិរេតាមព្គប់របូភារ
ចំស្ ះអង្គការមិនដមនរដ្ឋឋ ភិបាេ និង្ដម្ចគម ស្ដបចាប់នានាដដ្េ រំរុង្ស្ធាើដរមមភារបំស្រ ើ
ផេ ព្បស្យជន៍ព្បជារេរដ្ឋស្ៅេូទំាង្ព្បស្េដ ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ សាា គមន៍ការ ចូេរមួ របដ់
អង្គការមិនដមនរដ្ឋឋ ភិបាេ អនេរជារ រនុង្ដំ្ស្ណើ រការសាេ រ និង្អភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចា-ដង្គមរិចា 
និង្ការោំ រ ស្េើរដទួយការអនុវរេន៍េេធិព្បជាធិប ស្រយយ និង្ការស្ោររដិេធិមនុដស។ រនុង្ 
សាម ររីស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ បនេជំរញុការបស្ង្េើរ និង្អនុវរេន៍ចាប់ដេីរីអង្គការ មិនដមន
រដ្ឋឋ ភិបាេ និង្ ដម្ចគម ស្ដ្ឋយម្ចនការរិស្ព្ោះ ស្យបេ់ជាមួយនឹង្សាថ ប័ន និង្អង្គការ
 រ់រ័នធ។ 

 

(ទ្ី៣). បរសិាថ ន្មា៉ា ប្កូម្សដ្ឋកិចច ន្ិងហរិញ្ញវតថ៊ុសដ្លមាន្លកខណៈអន្៊ុម្ប្ោោះ 
 

ដផអរស្េើមូេដ្ឋឋ ន នន ដមិេធផេការងារ ដដ្េដំស្រចបានរីមុនមរ រនុង្ការព្គប់ព្គង្ 
ម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និង្ ហិរញ្ាវរថុ សាធ្លរណៈ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេរុះ រ ស្ដ្ើមបីដំស្រចឱ្យបាន 
នូវស្ោេស្ៅ ននរំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចាខ្ពដ់ រនុង្អព្តា ៦ ស្ៅ ៧% រនុង្មួយនន ំ រនុង្បរកិារណ៍នន
អព្តាអរិផរណ្ដទាបរនុង្ រំររិរួស្េខ្ដរមួយខ្ទង់្ អព្តាបេូរ ព្បារ់ម្ចនដថិរភារេអ ស្ហើយេុន
បំរងុ្របដ់ជារិរ៏ម្ចនការស្រើនស្ ើង្ជាព្បចំា។ រនុង្ន័យស្នះរាជ រដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេអនវរេស្ោេ
នស្យបាយ របីូយវរថុ ព្បុង្ព្បយ័រន និង្អព្តាបេូរព្បារ់អដណេ រ ដដ្េដផអរ ស្េើមូេដ្ឋឋ ន នន
ស្ោេការណ៍េីផារ។ ស្ោេនស្យបាយបដិ្ដុ្ោល  របូនីយរមម នឹង្ព្រូវបានអនុវរេបនេ 
ជាជំហាន ដ៏្ព្បុង្ព្បយ័រន ស្ដបស្ៅតាមដភារការណ៍វវិរេន៍ននស្ដដ្ឋរិចាជារិ និង្អនេរជារិ។ 
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ការព្បកាន់ខាជ ប់នូវវន័ិយស្ៅរនុង្ការព្គប់ព្គង្ងវកិា ម្ចនសារដំខាន់ខាល ំង្ណ្ដដ់ ដំរាប់ការ
បស្ង្េើរស្ ើង្ នូវបរ ិ សាថ នម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និង្ហិរញ្ាវរថុដដ្េម្ចនេរខណៈអនុស្ព្ោះ ចំស្ ះការ
ខិ្រខំ្រសាង្មូេដ្ឋឋ ន ព្គឺះដ៏្ រងឹ្បឺុង្ និង្មំ្ចមួន ននស្ដដ្ឋរិចាជារិ ស្ដ្ើមបីធ្លនារំស្ណើ នមួយ
ព្បរបស្ៅស្ដ្ឋយចិរភារ និង្ម្ចនដមធម៌។ ស្មើេស្ឃើញ យ៉ាង្ដូ្ស្ចនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេស្បេជ្ាបនេ
ខិ្រខំ្រព្ងឹ្ង្ការព្បមូេចំណូេព្គប់ព្បស្ភេ ទំាង្ចំណូេ រនធដ្ឋរ ទំាង្ ចំណូេទំាង្មិនដមន
រនធដ្ឋរ។ រិចាការស្នះ រមួបញ្ាូ េការអនុវរេន៍យ៉ាង្ហមរ់ចរ់នូវ ចាប់ដេីរី សារស្រើរនធ ការ 
ព្បនំង្នឹង្អំស្រើរុររេួយ និង្ ការស្គចស្វះរនធ ការបនេអនវរេវបបធម៌ោម ន ការស្េើរ ដេង្រនធ 
ការរព្ងឹ្ង្មូេដ្ឋឋ ន រនធដ្ឋរ ការរព្ងឹ្ង្ដមរថភាររបដ់ រដ្ឋបាេរនដ្ឋរ និង្របដ់រដ្ឋបាេគយ 
និង្រដ្ឋឋ ររ និង្ការធ្លនាព្គប់ព្គង្ ស្ដ្ឋយព្រឹមព្រូវ និង្ហមរ់ចរ់នូវព្េរយដមបរេិ អរបិូយ រនុង្ស្នាះ
ម្ចនព្េរយ ដមបរេិរបដ់ព្រុមហ៊ាុនរដ្ឋ និង្ព្រមុហ៊ាុន ចំរះុរដ្ឋ ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ជំរញុអនុវរេ
រមមវធីិ ដរេព្មង់្ព្បរ័នធ ព្គប់ព្គង្ហិរញ្ាវរថុសាធ្លរណៈ រិស្ដដតាមរយៈ ការបនេស្ោេ
នស្យបាយវចិារណរមមចំណ្ដយ ស្ដ្ឋយ ឈ្រស្េើ ស្ោេការណ៍រម្ចល ភារ គណស្នយយភារ និង្ 
ព្បដិេធភារស្ដដ្ឋរិចា និង្ការរព្ងឹ្ង្យនេការដវនរមម និង្ េេធរមមសាធ្លរណៈ ស្ដ្ឋយផេេ់
អេិភារខ្ពដ់ស្េើ ចំណ្ដយ រនុង្វដ័ិយដង្គមរិចា ស្ដដ្ឋរិចា និង្ស្េើការ វនិិស្យគសាធ្លរណៈ 
ជារិស្ដដរនុង្ដផនរស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធ របូវន័េ។ រាេ់ព្បរិបរេិការងវកិា ទំាង្រនុង្ដផនរ ចំណូេ 
ទំាង្រនុង្ដផនរចំណ្ដយ ព្រូវដរបានស្ធាើស្ ើង្ស្ដបស្ៅតាមវធិ្លន និង្នីរិវធីិជាធរម្ចន។ 

 

ស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋ នននស្ោេនស្យបាយជាអាេិភារខាង្ស្េើស្នះ រនុង្នាមជាព្បមុខ្ននរាជរដ្ឋឋ
ភិបាេ ដំរាប់ នីរិកាេ េី៣ ននរដ្ឋដភា ខ្្ុំដូមដ្ឋរ់ស្ចញនូវវន័ិយដ្ប់យ៉ាង្រនុង្ការព្គប់ព្គង្
ហិរញ្ាវរថុសាធ្លរណៈ ដដ្េព្គប់ ដម្ចជិរ-ដម្ចជិកាននរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ម្ចនការរារិចាព្រូវ
ស្ោររយ៉ាង្ខាជ ប់ខ្ជួន និង្ស្ដ្ឋយមឺុង្ម្ច៉ា រ់ បំផុរ មិនអាចស្ធាដព្បដហដ និង្មិនអាចស្េើរដេង្
បានព្គប់ស្រេស្វោគឺ ៖ 

 

វិន្័យទ្ី១ ៖ ព្រូវបនេព្បកាន់យ៉ាង្ខាជ ប់ខ្ជួននូវការមិនអននញ្ា រឱ្យម្ចន “វបបធម៌រចួរនធ និង្
ស្េើរ ដេង្រនធ” ស្ៅរនុង្ព្បស្េដរមពុជា។ 

 

វិន្័យទ្ី២ ៖ ព្រូវខិ្រខំ្ព្បមូេចំណូេព្គប់ព្បស្ភេឱ្យបានព្គប់តាមដផនការ ឬស្េើដដផន
ការ។ 
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វិន្័យទ្ី៣ ៖ ព្រូវបង់្ចំណូេទំាង្អដ់ចូេររនាោរជារិភាល មៗឱ្យបានទាន់ស្រេ។ ហាមដ្ឋច់
ខារការររា េុរចំណូេចំណូេដំរាប់ចំណ្ដយ ស្ៅស្ព្ដព្របខ្ណឌ ងវកិាជារិ ស្ទាះជាតាម
រយៈយនេការចំណូេព្រម ចំណ្ដយ ព្រមរេី តាមរយៈការខ្ាីព្រមុហ៊ាុនស្ព្បើមុន ស្ហើយចំាការ់
ចំណូេដង្តាមស្ព្កាយ។ 

 

វិន្័យទ្ី៤ ៖ ព្រូវកាល ហាន និង្ដ្ឋច់ខាររនុង្ការព្បយុេធព្បនំង្អំស្រើររ់ស្គចរនធព្គប់ព្បស្ភេ និង្
រនុង្ការរឹង្ ទារ បំណុេរីអនរដដ្េជំ រ់បំណុេរដ្ឋ ជារិស្ដដរីអនរជំ រ់បំណុេរនធ។ 

 

វិន្័យទ្ី៥ ៖ ព្រូវរំរង់្ចំណ្ដយឱ្យចំេិដស្ៅអាេិភារននការអភិវឌ្ឍន៍ ស្ហើយហមឺង្ម្ច៉ា រ់រនុង្ការ
របិរស្របៀរ ចំណ្ដយ ដដ្េមិនចំាបាច់ ឬមិនទាន់ចំាបាច់ និង្ព្រូវដនសំដំនចរនុង្ការចាយវាយ 
ស្ហើយព្រូវស្េើររំរដ់សាម ររី ព្បនំង្នឹង្ ភារខ្ជះខាជ យ។ 

 

វិន្័យទ្ី៦ ៖ ព្រូវរព្ងឹ្ង្ និង្អនុវរេនឱ្យបានខាជ ប់ខ្ជួននូវបេបញ្ារេិដេីរីេេធភារសាធ្លរណៈ។ 

 

វិន្័យទ្ី៧ ៖ ព្រូវរព្ងឹ្ង្ដវនរមមស្ៅរនុង្ការព្គប់ព្គង្ងវកិារ (ទំាង្ចំណុេ ទំាង្ចំណ្ដយ) 
ទំាង្អងិការ រិចា ហិរញ្ាវរថុននព្រដួង្ស្ដដ្ឋរិចា និង្ហិរញ្ាវរថុ ទំាង្ដវនរមមនផទរនុង្ននសាមី
ព្រដួង្សាថ ប័ននីមួយៗ និង្ទាំង្ ដវនរមមឯរ រាជយនផទស្ព្ដ។ 

 

វិន្័យទ្ី៨ ៖ ហាមដ្ឋច់ខារនូវការចុះរិចាដនានានាជាមួយព្រុមហ៊ាុនឯរជន ដដ្េម្ចនការ
 រ់រ័នធដ្េ់ ការរារិចា រនធដ្ឋរ និង្ចំណូេ-ចំណ្ដយរដ្ឋ ស្ដ្ឋយមិនម្ចនការចូេរមួ និង្ការ
ឯរភាររីព្រដួង្ស្ដដ្ឋរិចា និង្ហិរញ្ាវរថុ។ 

 

វិន្័យទ្ី៩ ៖ ហាមដ្ឋច់ខារនូវការខ្ាីឥណទានដដ្េម្ចនេរខណៈ ណិជជរមម។ 

 

វិន្័យទ្ី១០ ៖ ព្រូវរព្ងឹ្ង្ព្គប់ព្គង្ឱ្យបានហមរ់ចរ់បំផុរនូវព្េរយដមបរេិរបដ់រដ្ឋព្គប់ព្បស្ភេ 
ស្ដ្ឋយ ស្ោររយ៉ាង្ មឺុម្ច៉ា រ់តាមចាប់ បិង្បេបញ្ារេិទំាង្ឡាយដេីរីការព្គប់ព្គង្ព្េរយដមបរេិ
រដ្ឋ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេយេ់ យ៉ាង្ចាដ់ថ្វ ការបស្ង្េើនដញ្ជ ័យធនរនុង្ស្ដុរ គឺជារិចាការមួយដដ្េ
ម្ចនសារ ដំខាន់ខាល ំង្ ណ្ដដ់ដំរាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចារមពុជារនុង្ស្រេអនាគររយៈស្រេដវង្។ 
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ស្ដ្ើមបីស្ោេស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេដ្ឋរ់ ស្ចញវធិ្លនការរព្ងឹ្ង្ព្បរ័នធធនាោររនុង្
ព្បស្េដ ដំស្ៅធ្លនាឱ្យបាននូវការព្គប់ព្គង្ េអព្បស្ដើរ ម្ចនការព្ររួរិនិរយ ហមរ់ចរ់ ដមស្ដប 
និង្ម្ចនដមរថភារ និង្ព្បដិេធភារព្គប់ព្ោន់ រនុង្ការ ស្រៀង្គរព្បារ់ ដនសំយរមរផេេ់ហិរញ្ា
បបទាន ដំរាប់រព្ងី្រដរមមភារវដ័ិយឯរជន និង្ស្េើររំរដ់ រំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចា។ ជាចំដណរ
ដ៏្ដំខាន់មួយននរិចាការស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេស្េើរដទួយវដ័ិយឥណទាន ជនបេ ស្ដ្ើមបី
ជួយផេេ់ ស្ដវាហិរញ្ាវរថុ និង្ព្បារ់រមាីស្ធាើស្ដ្ើមេុនដដ្េម្ចនការព្បារ់ទាបបំផុរតាមដដ្េអាច 
ស្ធាើបាន ស្ៅរនុង្ព្រមខ្ណឌ  ននស្ោេការណ៍ស្ដដ្ឋរិចាេីផារ ស្ដ្ឋយគិរគូរអំរីអព្តា ការព្បារ់
តាមវដ័ិយដូ្ចោន  ននព្បស្េដជាដម្ចជិរ អាសា៊ា ន ដំរាប់ជូនដ្េ់ព្បជារេរដ្ឋព្រីព្រ ព្គួសារ
ដដ្េម្ចនចំណូេទាប ព្រមទំាង្ ដហព្ោដធុនរូច និង្មធយមរនុង្ េិដស្ៅជំរញុដរមមភារ
ស្ដដ្ឋរិចាជនបេ និង្រមួចំដណរស្េើររំរដ់ ជីវភារព្បជារេរដ្ឋ ស្ៅតាមមូេដ្ឋឋ ន នៃ យដ្ឋច់
ស្ដយេ។ បដនថមរីស្េើស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បស្ង្េើនការ យរចិរេេុរ ដ្េ់ការស្រៀបចំព្បរ័ន
ចាប់ បេបញ្ជ  និង្យនេការសាថ ប័នហិរញ្ាវរថុ ស្ផសង្ៗស្េៀរដំរាប់ព្បដម ព្បមូេធនធ្លនរនុង្
ស្ដុរ ដដ្េរំរុង្ដរដថិរ ស្ៅរាយបា៉ាយស្ៅស្ ើយ តាមរយៈការបនេស្ធាើរំដណេព្មង់្ និង្
ដុព្រឹររមមព្បរ័នធរនធដ្ឋរ ការរព្ងឹ្ង្ ព្បរ័នធធនាោរ  ណិជជ និង្វដ័ិយធ្លនារា៉ាប់រង្ ការបស្ង្េើរ
ផារ មូេធន ។េ។ ស្ដបតាម “ចរខុវដ័ិយ និង្ដផនការអភិ វឌ្ឍន៍ ហិរញ្ាវរថុ ដំរាប់នន ំ ២០០១-
២០១០” ដដ្េព្រវូបានស្រៀបចំស្ ើង្ ស្ៅស្ព្កាមជំនួយបស្ចារស្េដរបដ់ធនាោរ អភិវឌ្ឍន៍អាដីុ 
និង្ព្រូវបាន អនុម័រស្ដ្ឋយរាជរដ្ឋឋ ភិបាេស្ៅដខ្ ដីហា នន ំ ២០០១។ 

 

(ទ្ី៤). សមាហរណកដែកដព៊ុជាម្ៅកន៊ុងតំបន្់ ន្ិងពិភពម្លក 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេជំរញុការស្ធាើដម្ចហរណរមមព្បស្េដរមពុជាស្ៅរនុង្ដហគមន៍រំបន់ និង្
រិភរ ស្ោរ ស្ដ្ឋយស្ដេ រអាេិភារជារិស្ដដស្េើការខិ្រខំ្ស្ដ្ើមបកីារ់បនថយគម្ចល រននការ
អភិវឌ្ឍន៍ រនុង្ដម្ចគម ព្បជាជារិ អាដីុអាស្គនយ៍ (អាសា៊ា ន) តាមរយៈការចេនាបណ្ដេ ព្បស្េដ
ជាដម្ចជិរអាសា៊ា ន និង្ព្បស្េដជានដ្គូ ទំាង្ឡាយ ឱ្យចូេរមួយ៉ាង្ដរមមរនុង្ការអនុវរេន៍
គំស្រាង្ការនានា ននគំនិរផេួចស្ផេើមដម្ចហរណរមមអាសា៊ា ន ដដ្េបានអនុម័ររនុង្រិចាព្បជំុរំរូេ 
អាសា៊ា នរនលង្មរ ជារិស្ដដវធិ្លនការ និង្គំស្រាង្នានាដដ្េបាន អនុម័រស្ៅរនុង្រិចាព្បជំុ
រំរូេអាសា៊ា នស្េើរេី ៨ កាេ រីដខ្ វចិឆិកា ២០០២ ស្ៅេីព្រុង្ភនំស្រញ។ ជាមួយ ោន ស្នះ រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេនឹង្បនេចូេរមួយ៉ាង្ដរមមរនុង្ការអនវរេន៍ “រមមវធីិមហាអនុរំបន់ស្មគង្គ” រិស្ដដ 
គំស្រាង្អាេិភារនានា ដដ្េបានអនម័រស្ៅរនុង្រិចាព្បជំុរំរូេមហាអនុរំបន់ ស្មគង្គស្េើរេី ១ 
ស្ៅ េីព្រុង្ភនំស្រញ នាដខ្ វចិឆិកា ២០០២ និង្គំនិរផេួចស្ផេើម “រំបន់់អភិវឌ្ឍន៍ព្រីស្កាណ” រមពុជា - 
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ស្វៀរណ្ដម - ឡាវ និង្រមពុជា - ឡាវ - នង និង្ “យុេធសាស្ដដេដហព្បរិបរេិការស្ដដ្ឋរិចា” រវាង្
រមពុជា - ឡាវ មីយ៉ា ន់ម្ច៉ា រ និង្នង។ ស្ដ្ើមបីរមពុជា អាចទាញយរផេចំស្ណញរីដម្ចហរណរមម 
អនេរជារិ ស្យើង្ព្រូវ រព្ងឹ្ង្ដមរថភារសាថ ប័ន និង្ ដ្ឋរ់ឱ្យ អនុវរេយុេធសាស្ដដេដហព្បរិបរេិការ
ជាមួយ ព្បស្េដជិរខាង្ ដូ្ចជា ការអនុវរេន៍េដសនាទាន “ព្បស្េដបួន-ស្ដដ្ឋរិចាមួយ” ការ
បស្ង្េើររំបន់ ព្រីស្កាណ ននរំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចា និង្ការបស្ង្េើររំបន់ស្ដរដំីរាប់ដរន្នបំស្រ ើការ
នំាស្ចញ។ 

 

បចាុបបននស្នះ រិភរស្ោរទំាង្មូេបានេេួេសាគ េ់ថ្វ  ណិជជរមមស្ដរអីាចចូេរមួផេេ់វភិាគ
ទាន យ៉ាង្ដំខាន់ ដ្េ់ការការ់បនថយភារព្រីព្រ និង្ការស្េើររំរដ់ជីវភាររបដ់ព្បជាជន ។ 
រនុង្សាម ររីស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេដំ្ស្ណើ រ ស្ៅមុខ្ស្េៀរយ៉ាង្សាា ហាប់ ស្ៅស្េើម្ចោ៌ននការ
ស្ធាើស្ដរភីាវនីូយរមម ណិជជរមម ដំស្ៅធ្លនាឱ្យេំនិញ និង្ស្ដវាព្គប់ ព្បស្ភេអាចចរាចរបាន
ស្ដ្ឋយស្ដរសី្ៅរនុង្េូទំាង្ព្បស្េដ និង្រវាង្ ព្បស្េដរមពុជា និង្ព្បស្េដជានដ្គូដំខាន់ៗស្ៅរនុង្ 
រំបន់ និង្ស្េើដរេស្ោរ។ ការស្បើរព្ចរឱ្យផេិរផេ រមពុជាអាចឈានចូេស្ដ្ឋយោម ន
របំាង្ និង្ឧបដគគនានា ស្ៅកាន់េីផារដ៏្ធំស្ធង្ស្ៅរនុង្រំបន់ និង្រនុង្ រិភរស្ោរ នឹង្ផេេ់
ឱ្យរមពុជានូវកាោនុវរេភារនន ”វមិ្ចនស្ដដ្ឋរិចា” ដ៏្វសិ្ដដវសិាេ ដដ្េនឹង្ផេេ់ ផេ
ព្បស្យជន៍ដ្េ់ស្ដដ្ឋរិចារមពុជា ជារំស្ណើ នននការវនិិស្យគ រំស្ណើ នននការងារ រំស្ណើ ននន 
ព្បារ់ចំណូេ និង្រំស្ណើ ន ននស្ដដ្ឋរិចាជារិទំាង្មូេ ដដ្េដុេធដរជារតាេ  ដ៏្ដំខាន់ដំរាប់
ការ់បនថយនូវភារ ព្រីព្ររបដ់ ព្បជាជន។ រនុង្ន័យស្នះ ការចូេរមួរបដ់រមពុជាស្ៅរនុង្រំបន់
 ណិជជរមមស្ដរអីាសា៊ា ន 9ស្៉ ធស្ៅប និង្ ការចូេ ជាដម្ចជិររនុង្អង្គការ ណិជជរមមរិភរ
ស្ោរ 9៉ឺស្េឿប នាស្រេងមីៗស្នះ គឺដុេធដរជំហានដដ្េ ម្ចនអរថន័យ ជាយុេធសាស្ដដេ និង្ ជា
ព្បវរេសាស្ដដេ ដំរាប់ការខិ្រខំ្ព្បឹង្ដព្បង្សាេ រ និង្អភិវឌ្ឍន៍រមពុជា។ 

 

រនុង្សាម ររីស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ព្បឹង្ដព្បង្អនុវរេ យ៉ាង្ហមរ់ចរ់នូវការរារិចារបដ់ ព្បស្េដ
រមពុជា ជាដម្ចជិរ របដ់អង្គការ ណិជជរមមរិភរស្ោរ។ ជាការរិរ ដម្ចជិរភារស្ៅរនុង្
អង្គការ ណិជជរមម រិភរស្ោររំរវូឱ្យម្ចន ការងារជាស្ព្ចើនដូ្ចជា ការអនុមរិ អនុវរេន៍ចាប់ 
និង្េិខិ្របេដ្ឋឋ ន នីរិវធីិបា៉ា ន់ រំនេ វធីិសាស្ដដេបា៉ា ន់រំនេ ណិជជរមម និង្របាយការណ៍ដដ្េ
បា៉ា ន់ព្បម្ចណផេប៉ាះ េ់ដ្េ់ការ ការ រ  ណិជជរមម រ៏ដូ្ចជាការដិរាដេីរីការផេិរស្ដូវ 
េីផាររដិរមមស្ផសង្ស្េៀរ និង្ដំ្ស្ណើ រស្រសព្រវេិា ដិបបរមម េឹរសាអ រ ស្នសាេ ស្រាង្ចព្រ 
ស្េដចរណ៍ និង្ស្ដវារេរមម ស្ដ្ើមបទីាញយរផេព្បស្យជន៍រីអង្គការ ស្នះ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ
ស្បេជ្ាចិរេយ៉ាង្មុរមំ្ចថ្វ នឹង្ស្ព្បើព្បាដ់កាេនុវរេភារស្នះ ស្ដ្ើមបីដរេព្មង់្រនុង្ព្គប់ វដ័ិយ។ 
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២.៣. ចត៊ុម្ោណយ៊ុទ្ធសាន្ដសេទងំបួន្សរំាបជ់ំរ ៊ុញកំម្ណើ ន្ 
 
ចត៊ុម្ោណទ្១ី. ោរម្លើកសទយួវិសយ័កសកិដែ 
 
ដ៊ុំទ្ី១. ោរម្លើកកំពសម់លតិភាពកសកិដែ ន្ិងពិធីធកដែកសកិដែ 
 

រនុង្នីរិកាេរនលង្មរ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេដំស្រចបាននូវស្ជាគជ័យគួរជាេី ស្េើរេឹរចិរេរនុង្ការ 
ជំរញុស្េើរ រំរដ់រំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចា។ រ៏ប៉ាុដនេស្ទាះបីយ៉ាង្ណ្ដ រំស្ណើ នស្នះស្ៅម្ចនមូេដ្ឋឋ ន
រូចចស្ង្អៀរស្ៅស្ ើយ ស្ដ្ឋយ សារវារឹង្ដផអរជាដំខាន់ស្ៅស្េើវដ័ិយដររីរប៉ាុស្ណ្ដណ ះ ស្នាះគឺ
ឧដាហរមមការ់ស្ដ្រ និង្វដ័ិយ ស្េដចរណ៍។ ស្នះជាព្បការដដ្េស្ធា៉ិឱ្យ ស្ដដ្ឋរិចារមពុជាម្ចន
េរខណៈងាយរង្ស្ព្ោះស្ដ្ឋយសារអដថិរភារ និង្វបិរេិស្ផសង្ៗ រីស្ព្ដព្បស្េដ។ រនុង្ន័យស្នះ 
ស្យើង្ម្ចនស្ដចរេីព្រវូការចំាបាច់រនុង្ការរព្ងឹ្ង្ និង្រព្ងី្រមូេដ្ឋឋ ន ននរំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចាជារិ 
ស្ដ្ឋយស្ព្បើព្បាដ់ដកាេ នុរេភារ ស្ដដ្ឋរិចា រនុង្វដ័ិយស្ផសង្ៗ ស្េៀរឱ្យបាន កាន់ដរស្ព្ចើន 
រិស្ដដគឺវដ័ិយរដិរមម និង្រដិ-ឧដសហរមម ដដ្េម្ចនដកាេ នុ រេរំស្ណើ នដ៏្ធំស្ធង្ ស្ហើយ
ដងមទំាង្អាច ផេេ់ឥេធិរេជាវជិជម្ចនយ៉ាង្នប់រហ័ដ ស្ៅស្េើរិចាខិ្រខំ្ព្បឹង្ដព្បង្របដ់ស្យើង្ 
ស្ដ្ើមបីស្េើររំរដ់ជីវភារ ព្បជាជនស្ៅតាមេីជនបេស្េៀរផង្។ 

 

ស្ោេនស្យបាយរដិរមម របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ គឺដំស្ៅស្េើររំរដ់ ផេិរភាររដិរមម 
និង្រិរិធរមម 9ឌិ្វស្រដិងិចារិៀនប វដ័ិយរដិរមម ឱ្យកាល យស្ៅជាដផនរនំាមុខ្មួយ ដដ្េអាច
ផេេ់ជីវភារបដនថម ដ្េ់រំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចា និង្ អាចចូេរមួវភិាគទានយ៉ាង្ដំខាន់ ដ្េ់ការ
ការ់បនថយភារព្រីព្រ។ រនុង្េិដស្ៅស្នះ រាជរដ្ឋឋ  ភិបាេនឹង្បស្ង្េើនការស្ព្បើព្បាដ់ធនធ្លនរនុង្
ស្ដុរដំរាប់អនុវរេរហុវបបរមម និង្ព្បរេវបបរមម រដិរមម ស្ដ្ើមបីធ្លនាបាននិរនេរភារនន
រំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចា បស្ង្េើរការងារ និង្បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេស្ៅជនបេ ព្រមទាំង្ ធ្លនាដនេិដុខ្
ស្ដបៀង្ដំរាប់ព្បជាជនេូស្ៅ ស្ហើយស្ធាើឱ្យព្បស្ដើរស្ ើង្នូវអាហារបូរថមភ និង្បស្ង្េើនការនំាស្ចញ 
រដិផេ។ រនុង្ន័យស្នះ ការបដង្ារេិដរីការអភិវឌ្ឍន៍តាមដបប “ស្បើរេូោយ” ឬ តាមដបប
“វបុិេរមម” ស្ៅកាន់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមដបប “ដីុជំស្ៅ” ឬ តាមដបប “ព្បរេរមម” ស្ េគឺ ការ
រព្ងឹ្ង្ដមរថភារ ចិញ្ា ឹមស្េើនផទដី្ ដដ្េម្ចនស្សាប់តាមរយៈព្បរេរមម បានកាល យស្ៅជា
អាេិភារដ៏្ខ្ពដ់បំផុរមួយ របដ់ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ។ 
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រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ជំរញុបស្ង្េើរបរយិកាដេអ ដំរាប់ការចូេរមួរបដ់ដផនរឯរជន ស្ដ្ើមបកីារ
េូរោដ់ ននវដ័ិយរដិរមម តាមរយៈការព្បឹង្ដព្បង្បស្នលឿនការផេេ់រមមដិេទិដី្ធលីស្ៅតាម
ជនបេ រនុង្េិដស្ៅរព្ងឹ្ង្ ដុវរថិភារននការកាន់កាប់ដី្ធលីរដិរមម ការរព្ងី្រ និង្ដបង្ដចរដី្ធលី
រដិរមម រនុង្ព្របខ្ណឌ ដី្ដមបទាន ដង្គមរិចា ការអផិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធស្ស្សាច ស្ដរនផទដី្ និង្ការ
ព្គប់ព្គង្ធនធ្លនេឹរ ស្ដ្ឋយយរចិរេេុរដ្ឋរ់ផង្ដដ្រ ដ្េ់ការបស្ង្េើនព្បដិេធភាររនុង្ការ
ស្ព្បើព្បាដ់ព្បរ័នធធ្លរាសាស្ដដេដដ្េម្ចនស្សាប់ ការបនេបស្ង្េើរ និង្រព្ងឹ្ង្ គុណភារដហគមន៍
អនរស្ព្បើព្បាដ់េឹរ ព្រមទំាង្ការការ់ បនថយភារងាយរង្ស្ព្ោះរីស្ព្ោះធមមជារិ និង្ការ រឹង្ដផអរ
ទំាង្ស្ដងុ្ស្េើេរខខ្ណឌ ធមមជារិ។េ។ 

 

រនុង្េិដស្ៅជំរញុផេិរភាររដិរមម រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្យរចិរេេុរដ្ឋរ់បដនថមស្េៀរ ចំស្ ះ
ការរព្ងី្រ ស្ដវារមម ោំព្េដ្េ់វដ័ិយស្នះ ដូ្ចជាការងារស្សាវព្ជាវ និង្ផសរាផាយការអភិវឌ្ឍន៍
េីផាររដិរមម ការដបង្ ដចរដំភារៈ រូជជី និង្ការផេេ់ឥណទានជនបេ។េ។ រនុង្ព្របខ្ណឌ
ស្នះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ផេេ់អាេិភារ ជារិស្ដដ ស្ៅស្េើការរំរង់្េិដរិចាការវនិិស្យគ
សាធ្លរណៈ និង្ការស្េើរេឹរចិរេវនិិស្យគឯរជនឱ្យស្នព ះស្ៅ ររវដ័ិយរដិរមម ដំស្ៅការ
ស្េើររំរដ់រំស្ណើ នរដិផេ និង្ធ្លនាគុណភាររដិផេរមពុជាឱ្យស្្លើយរបស្ៅ នឹង្ការ
រំរវូននដេង់្ដ្ឋរអនេរជារិ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេផេេ់អាេិភារ ស្ៅស្េើរិចាការអភិវឌ្ឍន៍រំបន់ព្រំដដ្ន និង្រំបន់ជនបេដ្ឋច់
ស្ដយេ ស្ដ្ើមបី េប់សាេ រ់ការស្ធាើចំណ្ដរស្ចាេស្ដុរ តាមរយៈការស្រៀបចំ និង្រសាង្រំបន់
េីព្បជំុជនបេមួយចំនួន ដដ្េម្ចនបណ្ដេ ញស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធដមស្ដប ដំរាប់ដំរេួដ្េ់
ជីវភាររដ់ស្ៅ និង្ ការចូេរមួស្ៅរនុង្ ដរមមភារស្ដដ្ឋរិចារបដ់ព្បជា រេរដ្ឋស្ៅេីស្នាះ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេផេេ់អាេិភារស្ៅ ស្េើរិចាការអភិវឌ្ឍន៍រំបន់ព្រំដដ្ន និង្រំបន់ជនបេដ្ឋច់
ស្ដយេ ស្ដ្ើមបីេប់សាេ រ់ការស្ធាើចំណ្ដរស្ចាេស្ដុរ តាមរយៈការស្រៀបចំ និង្រសាង្រំបន់
េីព្បជំុជនមួយចំនួន ដដ្េម្ចនបណ្ដេ ញ ស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធដមស្ដបដំរាប់ដព្មួេ ដ្េ់ជីវ
ភាររដ់ស្ៅ និង្ការចូេរមួស្ៅរនុង្ ដរមមភារស្ដដ្ឋរិចារបដ់ព្បជារេរដ្ឋ ស្ៅេីស្នាះ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេជព្មញុចេនា “ភូមិមួយ ផេិរផេមួយ” ស្ដ្ើមបសី្េើដទួយគំនិរនងនព្បឌិ្រ 
និង្ជំស្នឿ ស្េើខ្លួនឯង្ របដ់ព្បជារេរដ្ឋស្ៅតាមជនបេ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើស្ោេការណ៍ដំខាន់ៗ 
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បួនយ៉ាង្គឺ ៖ (េី១). ការរះិររវធីិផេិរ ដដ្េដមស្ដបស្ៅនឹង្សាថ នភារជារ់ដដេង្ននបរសិាថ ន
ភូមិឋាន និង្ដមស្ដបស្ៅតាម ស្ដចរេីព្រូវការរបដ់េីផារ (េី២). ការបង្េេរខណៈងាយស្ដេួ 
និង្ការផេេ់ការស្េើរេឹរចិរេព្បជារេរដ្ឋ រនុង្ការផេិរ ដូ្ចជាការដដាង្ររេីផារ ការផេេ់
ឥណទា ការស្ផទរ បស្ចារវេិា និង្ការផេេ់រូជ (េី៣). ការជួយបណេុ ះបណ្ដេ េដមរថភារព្គប់
ព្គង្ និង្ធនធ្លន មនុដស និង្ (េី៤). ការបង្េេរខណៈងាយស្ដួេឱ្យព្បជារេរដ្ឋ បស្ង្េើរ
ដហគមន៍រដិរមមរនុង្ េិដស្ៅធ្លនារនមល ផេិរផេ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី២. កំសណទ្ប្ដង់ដ្ធីែី ន្ិងោរម្បាសសអំាតដីន្ 
 

ដី្ និង្ េឹរ គឺជាធនធ្លនធមមជារិដំខាន់រីរ ជាមូេដ្ឋឋ នដដ្េអាចយរមរស្ព្បើព្បាដ់ដំរាប់ការ
អភិវឌ្ឍន៍ ស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចា និង្ការការ់បនថយភារព្រីព្រ ជារិស្ដដស្ៅរមបន់ជនបេ។ 
ស្ដ្ឋយបនេអនវរេចាប់ ភូមិបាេ និង្ ស្ោេនស្យបាយដី្ធលី រាជរដ្ឋឋ ភិបាេព្បមូេផេុំជាដំខាន់
ស្េើវធិ្លនការរព្ងឹ្ង្ព្បរ័នធព្គប់ព្គង្ ដបង្ដចរ និង្ស្ព្បើព្បាដ់ដី្ធលីព្បរបស្ដ្ឋយដមធម៌ និង្
ស្ដ្ឋយធ្លនាបាននូវព្បដិេធភារស្ដដ្ឋរិចា តាមរយៈការចុះ បញ្ជ ីដី្ធលី ការដបង្ដចរដី្ធលី ការធ្លនា
ដុវរថិភារននរមមដិេធិស្េើដី្ធលី ការេុបបំបារ់ភារអានាធិបស្រយយ រនុង្ ការកាន់ កាប់ដី្ស្ដ្ឋយ
ខុ្ដចាប់ ការដ្ឋរ់ស្ចញវធិ្លនការដមស្ដប ស្ដ្ើមបីេប់សាេ រ់ការព្បមូេដី្េុរស្ដ្ឋយមិន ស្ព្បើ
ព្បាដ់ មិនស្ធាើផេិររមមឬអាជីវរមម។េ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេរិនិរយស្ ើង្វញិនូវដី្េំស្នររបដ់រដ្ឋ 
ឬដី្រដ្ឋដដ្េ ឯរជន កាន់កាប់ស្ដ្ឋយមិនស្ដបចាប់តាមេិខិ្រ បេដ្ឋឋ នគរិយុរេិ និង្នីរិវធីិ
ដដ្េបានរំណរ់រនលង្មរ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេផេេ់អាេិភារដ្េ់ការរព្ងឹ្ង្ដិេធិកាន់ កាប់ដី្ធលីជូនព្បជារេរដ្ឋ ដដ្េ
ព្រូវការដី្ដំរាប់ ដង់្េំស្ៅដ្ឋឋ ន និង្ស្ធាើអាជីវរមមរដិរមមជាព្គួសាររនុង្ព្របខ្ណឌ ដី្ ដមបទាន
ស្ដ្ើមបសី្ោេស្ៅស្ដដ្ឋរិចា ស្ដ្ឋយ ឈ្រ ស្េើស្ោេការណ៍ជួយព្គួសារព្រីព្រ និង្ព្រុមជនងាយរង្
ស្ព្ោះ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេយេចាដ់ថ្វ ការស្បាដដំអារមីនមិនដមនព្ោន់ដរជាបញ្ា ដនេិដុខ្មួយមុខ្
ប៉ាុស្ណ្ដណ ះស្េ ប៉ាុដនេ វា រ់រ័នធស្ៅនឹង្បញ្ា ស្ដដ្ឋរិចា និង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជារមួ ជារិស្ដដបញ្ា ការ
ផគរ់ផគង់្ដី្ និង្ការផេេ់ ដុវរថិភាររនុង្ការ ព្បរបអាជីវរមមននព្គួសាររដិររព្រីព្រ ស្ៅេីជនបេ
ដ្ឋច់ស្ដយេ។ រនុង្សាម ររីស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្អនុវរេការងារតាមនីរិវធីិ ដដ្េបានស្រៀបចំ
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ស្ដ្ើមបធី្លនាដរមមភាររំចារ់មីន ដដ្េរំរុង្ អនវរេស្ៅរមពុជាឱ្យម្ចនដុវរថិភារម្ចនការដំរប
ដំរេួ និង្ម្ចនដផនការេអ និង្អនវរេតាមដេង់្ដ្ឋរជារិ និង្ការរារិចាអនេរជារិ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី៣. វិសយ័ម្ន្សាទ្ ន្ិងជលមល 
 

មចឆជារិម្ចនសារដំខាន់ ជាអាយុជីវរិដំរាប់ព្បជាជនរមពុជារាប់ោននារ់ ស្ដ្ឋយផេេ់ជា
ស្ដបៀង្អាហារ ជា ចំណូេ និង្ការរដ់ស្ៅ ស្ហើយគួបផសំនឹង្អង្េរ ព្រី ដដ្េជាដផនរមួយដំខាន់
ននដនេិដុខ្ស្ដបៀង្បានផេេ់ ព្បូស្រអីុនចំនួន បីភាគបួនដ្េ់ព្បជាជនចំនួន ២ ោននារ់។ 
អាស្ដ័យស្ហរុស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបានដ្ឋរ់ស្ចញ នូវវធិ្លនការអភិវឌ្ឍន៍ វដ័ិយជេផេព្បរប
ស្ដ្ឋយចិរភារ និង្ម្ចនដមធម៌ ស្ដ្ឋយព្បគេ់ដិេធិអំណ្ដច ស្ៅឱ្យដហគមន៍ជនបេស្ដ្ើមបីឱ្យ 
ព្បជារដិររអាចចូេរមួបានយ៉ាង្ដរមមរនុង្ការស្រៀបចំដផនការ និង្រមមវធីិ នានា ស្ហើយេេួេ
ខុ្ដព្រូវព្គប់ធនធ្លន ជេផេស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បដង្ារ ូរ៍ស្នសាេចប់រិចាដនាមួយចំនួនេុរជារដនលង្អភិររសរូជព្រី ដំរាប់
បស្ង្េើនផេ ដេុរធមមជារិផង្ និង្ររសរូជព្រីដដ្េស្ដទើរផុររូជឱ្យស្រើរម្ចនដំបូរស្ ើង្វញិផង្ 
ព្រមទំាង្ជំរញុបស្ង្េើនេំហំ ដដ្នស្នសាេ ដំរាប់ជូនព្បជារេរដ្ឋស្ព្បើព្បាដ់ និង្ជំរញុការ
អភិវឌ្ឍន៍ដផនរវារវីបបរមមស្ដ្ើមបីស្្លើយរបស្ៅនឹង្ រំរវូការសាច់ព្រីស្រើន ស្ ើង្ផង្ព្រមទំាង្បនថយ
ដម្ចព ធស្េើធនធ្លនជេផេធមមជារិផង្ដដ្រ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី៤. កំសណទ្ប្ដង់នប្ពម្ ើ 
 

ស្ោេស្ៅននយុេធសាស្ដដេរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេស្ៅរនុង្វដ័ិយនព្រស្ឈ្ើ គឺធ្លនាឱ្យបាននូវការព្គប់
ព្គង្នព្រស្ឈ្ើ ព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើមូេដ្ឋឋ នននដដរព្េងូ្បីដំខាន់ៗ៉ៈ 
 

េី១. ស្ោេនស្យបាយព្គប់ព្គង្នព្រស្ឈ្ើ ព្បរបស្ថ្វយចិរភារស្ដ្ឋយម្ចនការព្រួររិនិរយអាជីវ
រមមនព្រស្ឈ្ើ យ៉ាង្ហមឺង្ម្ច៉ា រ់ និង្ដមស្ដបតាមនិយមននការព្គប់ព្គង្នព្រស្ឈ្ើជាអនេរជារិ 
ដដ្េរំរវូឱ្យម្ចនេំហំ នព្រស្ឈ្ើ បំរងុ្េុរ ព្គប់ព្ោន់ដំរាប់េប់េេ់ការស្ព្បើព្បាដ់របដ់ព្បជារេ
រដ្ឋ និង្ដំរាប់ការ រភាររាងំ្ដៃួរ និង្ េឹរជំនន់ ព្រមទំាង្ម្ចន នព្រេិចេឹរដំរាប់េុរជាជមររ
មចឆជារិ។ 
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េី២. ព្បរ័នធការ រធនធ្លនធមមជារិ ស្ដ្ើមបីស្ធាើការអភិររសជីវសាស្ដដេចំរះុ និង្ព្បស្ភេដដ្េរំរ។ 

 

េី៣. ការអនវរេន៍រមមវធីិអភិវឌ្ន៍ដហគមន៍នព្រស្ឈ្ើមួយ ដដ្េរងឹ្មំ្ច ម្ចនរម្ចល ភារ និង្ម្ចន
ការព្គប់ព្គង្ ស្ដ្ឋយដទ េ់របដ់ព្បជារេរដ្ឋ រនុង្រំបន់ស្នះ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបានដអ រ និង្រិនិរយអាជីវរមមនព្រស្ឈ្ើដមបទានដដ្េស្ៅស្ដដដេ់ទំាង្អដ់
ស្ ើង្វញិ ស្ដ្ើមបី វាយរំនេសាថ នភារបចាុបបននដំស្ៅស្ៅស្េើការព្គប់ព្គង្ឱ្យម្ចនព្បដិេធភារ។ 
េនទឹមស្នះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេ ជំរញុ ស្ោេនស្យបាយដំ្ឋដុ្ះនព្រស្ឈ្ើស្ ើង្វញិ។ 

 

ចត៊ុម្ោណទ្២ី. ោរបន្េសាេ រ ន្ិងកសាងម្ហដ្ឋឋ រចនាសដព័ន្ធរបូដន្េ 
 

ដ៊ុំទ្ី១. ោរបន្េសាេ រ ន្ិងកសាងម្ហដ្ឋឋ រចនាសដព័ន្ធគដនាគដន្៍ 
 

បណ្ដេ ញគមនាគមន៍ម្ចនរួនាេីជាដនដឈាមដំរាប់រភាជ ប់ព្ចរេារ ននព្រះរាជាណ្ដចព្រ
រមពុជា ឱ្យកាល យស្ៅ ជាដររីាង្គកាយស្ដដ្ឋរិចាមួយ ដដ្េធ្លនាបាននូវដម្ចហរណរមមនផទរនុង្
ខ្លួនឯង្ផង្ និង្ដម្ចហរណរមម ស្ដដ្ឋរិចារមពុជាជារបូវនេ ស្ៅរនុង្ស្ដដ្ឋរិចារំបន់ និង្រិភរ
ស្ោរផង្។ ស្េើដរីស្នះស្េៀរ ដំរាប់សាថ នភារ ស្ដដ្ឋរិចារមពុជា ស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធរបូវនេ ស្ៅ
ម្ចនរួនាេីដ៏្ដំខាន់ជា “រាេរងស្ភលើង្ ននរំស្ណើ ន ស្ដដ្ឋរិចា” និង្ ជាមស្ធាបាយដ៏្ ម្ចន
ព្បដិេធភារបំផុរមួយ ដំរាប់ការ់បនថយភារព្រីព្រ និង្េុរខេំបារ ស្វេនា របដ់ព្បជាជន។ 

ស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋ នននេដសនៈវជិាជ ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេផេេ់អាេិភារខ្ពដ់ស្ៅស្េើការសាេ រ 
និង្រសាង្ ព្បរ័នធគមនាគមន៍ ដឹ្រជញ្ជូ នព្គប់របូភារ រមួម្ចនងនេ់-សាព ន ផលូវដដ្រ ផលូវេឹរ រំរង់្
ដផ និង្ អាកាដយន ដ្ឋឋ នដដ្េរភាជ ប់រវាង្ព្គប់រំបន់ស្ៅេូទំាង្ព្បស្េដ ទំាង្េីព្រងុ្ េីព្បជំុជន 
និង្រំបន់ជនបេនៃ យដ្ឋច់ ស្ដយេ និង្រភាជ ប់ជាមួយបណ្ដេ ព្បស្េដជិរខាង្ឱ្យស្ៅព្បរនធ័
គមនាគមន៍ដឹ្រជញ្ាូ នមួយដ៏្ងាយស្ដេួ ម្ចន ដថិរភារ ម្ចនដុវរថិភារ ម្ចនព្បដិេធ ភារ
ស្ដដ្ឋរិចា និង្ម្ចនរនមលទាបរនុង្េិដស្ៅដព្មេួដ្េ់ការស្ធាើ  ណិជជរមម ជព្មុញវដ័ិយ
ស្េដចរណ៍ ការអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ ការស្ធាើដម្ចហរណរមមស្ដដ្ឋរិចាស្ៅរនុង្រំបន់ និង្រននុង្ដរេ
ស្ោរ រិស្ដដ គឺបំស្រ ើដ្េ់រិចាការ រជារិដងមស្េៀរ។ រនុង្ស្នះអាេិភារខ្ពដ់ នឹង្ព្រវូបាន 
ស្ដេ រស្ៅស្េើការបនេរសាង្ផលូវជនបេ ជាមួយនឹង្ការរព្ងឹ្ង្វធិ្លនការដងទំា ផលូវងមនេ់ ស្ដ្ើមបរីរា
ដថិរភារ ននការដឹ្រជញ្ជូ ន និង្ ការស្ធាើដំ្ស្ណើ រ។ 
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រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ខិ្រខំ្រុះ របនេរិចាការសាេ រ និង្អភិវឌ្ឍបណ្ដេ ញ ផលូវដដ្រ និង្ជព្មុញការស្ព្បើ
ព្បាដ់ ផលូវដដ្រ ដំរាប់ដឹ្រ ជញ្ជូ នធុនធៃន់។ 

 

វដ័ិយអាកាដចរណ៍ដីុវេិ នឹង្ព្រូវបានស្េើររំរដ់ដងមស្េៀរ រនុង្េិដស្ៅ ធ្លនាឱ្យស្ដវា
អាកាចរណ៍ដីុវេិ អាចចូេរមួ យ៉ាង្ដរមម រនុង្ការស្េើរ ដទួយរំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចាជារិ ជា
រិស្ដដគឺវដ័ិយស្េដចរណ៍ជារិ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី២. ោរប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទ្ឹក ន្ិង ប្បព័ន្ធធារាសាន្ដសេ 
 

ស្ោេនស្យបាយធនធ្លេឺរ គឺជាដផនរមួយននគំស្រាង្េូេំេូោយ ដដ្េផេេ់ជាមួេដ្ឋឋ នដ្េ់
ការការ រ ការ ព្គប់ព្គង្ និង្ការស្ព្បើព្បាដ់េឹរសាប េឹរនព្ប ធនធ្លនេឹរដមុព្េ ឱ្យម្ចន
េរខណៈចិរភារ ស្ដមើភារ និង្ បំស្រ ើផេព្បស្យជន៍សាធ្លរណៈឱ្យម្ចនព្បដិេធភារ។ េិដស្ៅ
របដ់ស្ោេនស្យបាយស្នះ គឺព្បស្មើេជាមុន និង្ ស្ដ្ឋះស្សាយរាេ់បញ្ា  ដដ្េសាថ ប័ន
បំស្រញការងាររនុង្វដ័ិយេឹរព្បឈ្មមុខ្រនុង្រំ ុង្ស្រេ ២០ នន ំខាង្មុខ្ ស្ហើយជួយវដ័ិយស្នះ 
ឱ្យព្បកាន់យរវធិ្លនការដមស្ដបស្ដ្ើមបីស្ដ្ឋះស្សាយបញ្ា ទំាង្អដ់ស្នះ។ 

 

អនុវរេសាម ររីស្នះ រាជារដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ស្ដេ រការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្េើរ (១). ការផេេ់ឱ្យរេរដ្ឋ
ព្គប់របូនូវ េឹរ ដដ្េម្ចនដុវរថិភារ និង្ព្បរបស្ដ្ឋយអនាម័យ (២). ការផេេ់ស្ដរភីារ ដ្េ់
រេរដ្ឋព្គប់របូ ស្ដ្ឋយ បស្ញ្ា ៀដ ការគំរាមរំដហង្បារ់បង់្ជីវរិ និង្េរខខ្ណឌ ជិវរិ ដដ្េ
បណ្ដេ េមររីភារនចដ្នយដដ្េទារ់េង្ នឹង្េឹរ (៣). ការផេេ់េឹរព្គប់ព្ោន់ដ្េ់រដនលង្ណ្ដ
ដដ្េព្រូវធ្លនាបាននូវដនេិដុខ្ស្ដបៀង្ ដំរាប់ការរដ់ស្ៅរបដ់ ព្បជាជន និង្ដំរាប់ដរមមភារ
ស្ដដ្ឋរិចា (៤). ការធ្លនាបរសិាថ នេឹរ ដដ្េោម នជារិរុេ និង្ការព្េព្េង់្ ជីវរិមចាា  និង្ ព្បរ័នធ
ស្អរូ ូដីុស្ៅរនុង្េឹរ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេអភិវឌ្ឍព្បរ័នធស្ស្សាចស្ដរនផទដី្ និង្ការព្គប់ព្គង្ធនធ្លនេឹរ ស្ដ្ឋយ
ស្ដេ រការយរចិរេ េុរដ្ឋរ់ស្េើការបស្ង្េើនព្បដិេធភារ រនុង្ការស្ព្បើព្បាដ់ព្បរ័នធធ្លរាសាស្ដដេដដ្េ
ម្ចនស្សាប់ ការបនេបស្ង្េើរ និង្ រព្ងឹ្ង្ គុណភារដហគមន៍អនរស្ព្បើព្បាដ់េឹរ និង្ការការ់បនថ
យភារងាយរង្ស្ព្ោះរីស្ព្ោះធមមជារិ និង្ ការរឹង្ដផអរទំាង្ស្ដងុ្ស្េើេរខខ្ណឌ ធមមជារិ។ 
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ដ៊ុំទ្ី៣. ោរអភិវឌ្ឍន្៍វិសយ័ថាដពល ន្ិង បណ្ដេ ញអគគិសន្ី 
 

ការបនេអភិវឌ្ឍន៍វដ័ិយថ្វមរេ ស្ដ្ើមបធី្លនាស្្លើយរបព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារ និង្រនុង្នងលស្ថ្វរ
ដមរមយ ស្ៅនឹង្រព្មូវការននការស្ព្បើព្បាដ់ដដ្េស្ចះដរស្រើនស្ ើង្រីមួយនងៃស្ៅមួយនងៃ គឺជា
រស្បៀបវារៈដ៏្ដំខាន់បំផុរ មួយនន ស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចារបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ។ រនុង្
បរកិារណ៍ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ផេេ់អាេិភារ ខ្ពដ់ស្ៅស្េើការទារ់ទាញឱ្យម្ចនការចូេរមួ
របដ់ដផនរឯរជន ស្ៅរនុង្ការផេិរផគរ់ផគង់្អគគិដនី រិស្ដដស្ៅ តាមបណ្ដេ េីរមួស្ខ្រេ និង្េី
ព្បជំុជនដំខាន់ៗ ការអនុវរេន៍គស្ព្ម្ចង្អគគិដនីភាវបូនីយរមមរំបន់ជនបេព្បរប ស្ដ្ឋយ
គុណភារ និង្ម្ចនរំនេទាប ដមរមយ ព្រមទំាង្គស្ព្ម្ចង្រភាជ ប់ដខ្សបញ្ាូ នថ្វមរេ រីព្បស្េដ 
ជិរខាង្។ 

 

ការសាេ រ និង្រព្ងឹ្រព្បរ័នធផគរ់ផគង់្ដមរថភារផេិររមមអគគិដនីស្ៅភនំស្រញ រំរុង្ដរព្រូវបានបនេ
អនុវរេតាម រយៈការនំាចូេអគគិដនីរីព្បស្េដជិរខាង្ និង្ គស្ព្ម្ចង្ការសាង្ដង់្ស្រាង្ចព្រ
អគគិដនីស្ដ្ឋយចំហាយតាម រំបន់ម្ចរ់ដមុព្េ។ ស្ៅរនុង្ដផនរស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធអគគិដនី 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាេម្ចនដផនការអភិវឌ្ឍន៍ថ្វមរេវារ ីអគគិដនីរំចាយ ដទឹង្បារ់ដំ្បង្ ដទឹង្អាតាយ 
និង្ដទឹង្ឬដសីព្ជុំ។ េនទឹមនឹង្ស្នះរនុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ដផនរ វារអីគគិដនីរាជរដ្ឋឋ ភិបាេមិនព្រឹមដរគិរ
គូររីបញ្ា បរសិាថ នធមមជារិ និង្ដង្គមប៉ាុស្ណ្ដណ ះស្េ ប៉ាុដនេរ៏គិរគូរ ដដ្រ អំរីបញ្ា ស្ដដ្ឋរិចា។ 

 

ដ៊ុំទ្ី៤. ោរអភិវឌ្ឍន្ប៍ម្ចចកវិទ្ាពត៌មាន្ ន្ិង ទ្ូរគដនាគដន្៍ 
 

ស្ោេនស្យបាយ និង្យុេធសាស្ដដេរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេរនុង្វដ័ិយស្នះ គឺបនេអភិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធនព្ប
ដណីយ៍ និង្ េូរគមនាគមន៍ និង្ជព្មុញការអភិវឌ្ឍន៍បស្ចារវេិាររ៌ម្ចន ព្បរបស្ដ្ឋយ
គុណភារខ្ពដ់ ស្ដបតាមដេង់្ដ្ឋរ អនេរជារិ ម្ចននងលស្ថ្វរដមរមយ និង្ ម្ចនស្ដវារមមេំស្នើប
ព្គបដ្ណេ ប់េូទំាង្ព្បស្េដតាមរយៈការអនុវរេមន៍ វធិ្លនការដូ្ចរស្ៅ ៖ 

 

- បនេជព្មុញការវនិិស្យគ ស្ៅស្េើបណ្ដេ ញស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធ្ អឹង្ខ្នង្ ( ចរស្បៀស្ន ៉ិនងរាដ
ររចុរុស្រ) ដំរាប់បំស្រ ើបំស្រ ើឱ្យវដ័ិយបស្ចារ វេិាររ៌ម្ចន និង្ េូរគមនាគមន៍ (៉ីនស្ងៀរម្ចរិៀន 
៉ នដ្ ស្ជៀមមុនិចារិៀន េស្ចហស្នៀស្េៀង្យ - ៉ីជេ) រិស្ដដបណ្ដេ ញដខ្សកាបលអុបេិចដដ្េ 
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ម្ចនដមរថភារខ្ពដ់ ដដ្េនឹង្ចូេរមួបំស្រ ើព្បរប ស្ដ្ឋយព្បដិេធភារផង្ដដ្េ ដដ្រ ដ្េ់
បណ្ដេ ញេូរគមនាគមន៍ជនបេ។ 

 

- បស្ង្េើរឱ្យម្ចនបណ្ដេ ញេូរគមនាគមន៍ស្ៅព្រងុ្ភនំស្រញ ព្រុង្ព្រះដីហនុ និង្ព្រងុ្ស្ដៀមរាប 
និង្រព្ងី្រ ស្ដវារមមស្ៅតាមព្រងុ្ និង្េីរមួស្ខ្រេ។ 

 

- ដ្ឋរ់ស្ចញនូវបេដ្ឋឋ នថ្វន រ់ជារិ ដំរាប់ការស្រៀបចំគស្ព្ម្ចង្ការសាង្ដង់្ និង្រិចាព្បរិបរេិការ
ព្គប់ស្ដវា េូរគមនាគមន៍ និង្ដំរាប់បស្ចារវេិាររ៌ម្ចន រមួម្ចនព្បរ័នធដេង់្ដ្ឋរ និង្បេដ្ឋឋ ន
ដំរាប់ការស្ព្បើព្បាដ់ បស្ចារវេិារំុរយួេ័រ និង្អិុនដេរណិរផង្ដដ្រ។ 

 

- រព្ងឹ្ង្ឱ្យបានរងឹ្មំ្ចនូវរចនាដមព័នធនព្បដណីយ៍ ព្រមទាំង្ដមរថភារសាថ ប័នស្ដ្ើមបសី្ធាើឱ្យ
ស្ដវារមមស្េើរ រិចាការស្នះម្ចនការស្រ ើរចំស្រ ើនព្បស្ដើរស្ ើង្។ 

 

- រព្ងឹ្របណ្ដេ ញផសរាផាយតាមវេិយុ និង្េូរេដសន៍ រនុង្ស្ោេស្ៅបស្ង្េើនព្បដិេធភារ និង្
ដព្មួេដ្េ់ ការស្ធាើស្ដវាស្េើដផនរររ៌ម្ចន និង្រិចាការនព្បដណីយ៍ ។ 

 

រនុង្រយៈស្រេ ៥នន ំខាង្មុខ្ រាជារដ្ឋឋ ភិបាេស្បេជឬ បស្ង្េើរ និង្រព្ងី្រឱ្យបានេូោយ នូវ
បណ្ដេ ញេំនារ់េំនង្ េូរដរទ័ដំរាប់អរិងិជនស្ៅភនំស្រញ និង្បស្ង្េើរឱ្យម្ចនេំនារ់េំនង្ តាម
រេរធ្លរុអាកាដរំររិទាប (៉ំ៉ិចស្រៀ-៉ឹ៉ ស្វ) ឬ េំនារ់េំនង្តាមដខ្សកាបលអុបេិចស្ដ្ឋយរភាជ ប់  
 

(១). រំរង្ចាម - ភនំស្រញ - តាដរវ - រំររ - ព្រុង្ព្រះដីហនុ (២). រំរុង់្ចាម - រំរង់្ធំ - 
ស្ដៀមរាប - ដីុដុផុន (៣). រំរុង្ចាម - ព្រស្ចះ - ដទឹង្ដព្រង្ និង្ (៤). មណឌ េគីរ ី - នប៉ាេិន - 
ព្រះវហិារ - ឧរេរម្ចនជ័យ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្ជព្មញុអនុវរេស្ោេនស្យបាយស្បើរេូោយវដ័ិយបស្ចារវេិាររ៌ម្ចន និង្
េូរគមនាគមន៍ ដំរាប់ការចូេរមួរបដវដ័ិយឯរជន ស្ដ្ឋយោម នការស្រ ើដស្អើង្ ស្ដ្ឋយឈ្រស្េើ
មូេដ្ឋឋ ន ននការស្បេជ្ាចិរេ និង្ការររារិចាទំាង្ឡាយរបដ់រមពុជាស្ៅរនុង្ព្រខ័្ណឌ ននអង្គការ
 ណិជជរមមរិភរស្ោរ។ 
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ចត៊ុម្ោណទ្៣ី. ោរអភិវឌ្ឍន្៍សមនកឯកជន្ ន្ិងោរងារ 
ដ៊ុំទ្ី១. ោរពប្ងឹងវិសយ័ឯកជន្ ន្ិងោរទក់ទញោរវិន្ិម្ោគ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេចារ់េុរវដ័ិយឯរជនជារាេម្ច៉ា ដីុនននរំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចា ស្ហើយរាជរដ្ឋឋ
ភិបាេជាអនរស្រៀបចំ យុេធសាស្ដដេស្ដ្ើមបីបស្ង្េើរបរសិាថ ន ធុររិចាឱ្យកាន់ដរព្បស្ដើរដំរាប់វដ័ិយ
ឯរជន និង្ ជាអនរព្គប់ព្គង្ការ អភិវឌ្ឍន៍។ វដ័ិយឯរជនដ៏្រងឹ្មំ្ច គឺជាគនលឹះដំរាប់ជព្មុញការ
អភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចា ដូ្ស្ចនះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេ រិចាខិ្រខំ្ព្បឹង្ដព្បង្ ស្ដ្ើមបីស្បើរព្ចរស្ៅកាន់
េីផារអនេរជារិ ដ៏្ធំេូោយតាមរយៈការអនុវរេន៍ស្ោេនស្យបា យដម្ចហរណរមមស្ដដ្ឋរិចា
រមពុជាស្ៅរនុង្ស្ដដ្ឋរិចារំបន់ និង្រិភរស្ោរ ការជព្មញុអនុវរេយ៉ាង្ដរមម នូវការងារសាេ រ 
និង្អភិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធជារិ ទំាង្ដផនររងឹ្ ទំាង្ដផនរេន់ ការបនេរព្ងឹ្ង្ ព្របខ័្ណឌ
ចាប់ ព្រមទំាង្បេបញ្ារេិ និង្ដមរថភារ សាថ ប័ន ដដ្េដព្មេួដ្េ់ដរមមភារធុររិចា
 ណិជជរមម និង្ការវនិិស្យគេុនឯរជន ជារិស្ដដដំរាប់ការព្បរួរព្បដជង្ស្ដ្ឋយយុរេិធម៌ 
រម្ចល ភារ គណស្នយយភារ និង្ដំរាប់ភារជានដ្គូព្បរបស្ដ្ឋយដផលដេ រវាង្វដ័ិយឯរជនជាមួយ
នឹង្វដ័ិយសាធ្លរណៈ។ អាេិភាររិស្ដដរនុង្នីរិកាេេី៣ ស្នះនឹង្ព្រូវស្ដេ រស្ៅស្េើការស្រៀប
ចំឱ្យកាន់ដរ ព្បស្ដើរស្ ើង្នូវបរសិាថ នរមួ ដំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វដ័ិយឯរជន តាមរយៈវធិ្លនការ
ជារ់ដដេង្នានាដដ្េដំស្ៅ (១). រព្ងឹ្ង្អភិបាេរិចា ទំាង្រនុង្វដ័ិយសាធ្លរណ (ភុបេិច 
ស្អៀវស្រនានស្ច) ទំាង្រនុង្វដ័ិយឯរជន(ស្ជៀរស្ផៀរាស្រ ស្អៀវស្រនានស្ច) (២). ដព្មួេ ណិជជរមម 
និង្ដរេំអបរយិកាដវនិិស្យគ និង្ (៣). ជព្មុង្អភិវឌ្ឍធនធ្លនមនុដស ឱ្យស្្លើយរប ព្បរប
ស្ដ្ឋយព្បដិេធភារស្ៅនឹង្រព្មូវការននេីផារ។ 

 

ស្ៅរនុង្នីរិកាេងមីស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេស្ដេ រការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្េើការទារ់ទាញការ
ចូេរមួរបដ់ វដ័ិយឯរជនស្ៅតាមវដ័ិយអាេិភារទំាង្ ៦យ៉ាង្ ដដ្េបានរំណរ់រនលង្មរ គឺ 
៖ 

 

១- ការអភិវឌ្ឍន៍វដ័ិយរដិរមម និង្រដិ-ឧដាហរមម រនុង្ស្នាះផេេ់អាេិភារស្េើការ
ស្ដ្ឋះស្សាយេឹរ ដំរាប់ រដិរមម។ 

 

២- ការអភិវឌ្ឍន៍ព្បរ័នធស្ហដ្ឋឋ រចនាដមព័នធគមនាគមន៍ ដឹ្រជញ្ជូ ន និង្េូរគមនាគមន៍ 
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៣- ការអភិវឌ្ឍន៍វដ័ិយថ្វមរេ និង្អគគិដនី 

 

៤- វដ័ិយឧដាហរមមអរិរេរមម និង្ឧដាហរមមដរនចនដំរាប់ការនំាស្ចញ 

 

៥- វដ័ិយឧដាហរមមស្េដចរណ៍ និង្ 

 

៦- ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុដស។ 

 

ដ៊ុំទ្ី២. ោរម្លើសទយួសហប្ោសធ៊ុន្តូច ន្ិងដធយដ 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ បានស្េើរេិដស្ៅជំរញុការអភិវឌ្ឍន៍ដហព្ោដធុនរូច និង្មធយម (៉ស៉ំដ៉) 
ស្ដ្ឋយបានរំណរ់ ស្ោេនស្យបាយដូ្ចរស្ៅៈ (១). ស្េើរេឹរចិរេដ្េ់ការររីេូរោដ់ដហ
ព្ោដធុនរូច និង្មធយម ជា រិស្ដដតាមរយៈការផេេ់ឥណទានរយៈស្រេមធយម និង្រយៈ
ស្រេដវង្ (២). េប់សាេ រ់ការររ់ស្គចរនធព្គប់ ព្បស្ភេ (៣). ការរ់បនថយដបបបេដំរាប់ការចុះ
បញ្ជ ី និង្ការស្រៀបចំដំ្ស្ណើ រការព្រុមហ៊ាុន (៤). ដព្មេួ ដ្េ់ការនំាស្ចញ នំាចូេតាមរយៈ
ការការ់បនថយដបបបេដមុព្គសាម ញម្ចនដូ្ចជាអាជ្ាប័ណណ និង្េិខិ្រអនុញ្ា រ ស្ផសង្ៗ។េ។ 
(៥). ផេេ់ការោំ រដ្េ់ឧដាហរមមស្រមង្ខ្ាីមួយចំនួន រនង្រយៈស្រេដមស្ដបមួយ (៦). 
ជព្មុញដមព័នធភាររវាង្ដហព្ោដខាន ររូច និង្មធយមជាមួយនឹង្ឧដាហរមមធុនធំ (៧). 
ជព្មុញបស្ង្េើរ មជឈមណឌ េផេិរភារជារិ ដដ្េជួយដ្េ់ឧដាហរមមធុនរូច និង្ មធយម
តាមរយៈការស្េើររំរដ់ ផេិរភារ និង្ការការ់បនថយនងលស្ដ្ើមននផេិររមម (៨). បស្ង្េើរ
វេិាសាថ នផេង់្ដ្ឋរជារិ ដដ្េនឹង្ជួយ ធ្លនាឱ្យគុណភារផេិរផេរនុង្ព្បស្េដ អាចស្្លើយរប
បានស្ៅនឹង្ដេង់្ដ្ឋររំបន់ និង្អនេរជារិ (៩). បស្ង្េើរមនទីរ រិស្សាធន៍ជារិដផនររបូគីមី មីព្រជីូវៈ 
ស្មកានិច និង្ការស្ធាើស្រដេ ដដ្េអាចរំណរ់បាន ស្េើគុណភារ និង្េរខណៈវនិិចឆ័យរបដ់
ផេិរផេ (១០). រព្ងឹ្ង្យនេការការ ររមមដិេធិបញ្ា ឧដាហ រមមដដ្េការ រ ដ្េ់ការេួច
ចមលង្ស្ដ្ឋយខុ្ដចាប់រនុង្ការរះិររ និង្ស្ព្បើព្បាដ់បស្ចារស្េដ និង្បស្ចារវេិាងមី ព្រមទំាង្ផេិរ 
ផេងមី (១១). ជព្មុញដ្េ់ការបណេុ ះបណ្ដេ េ មុខ្វជិាជ ជំនាញ ទំាង្ស្ៅរនុង្ និង្ស្ព្ដ ព្បស្េដ 
(១២). បស្ង្េើន ចេនាចំនួនភូមិមួយ ផេិរផេមួយ និង្ (១៣). រព្ងឹ្ង្ព្បរ័នធចាប់ ស្ដ្ឋយ
បស្ង្េើរ ចាប់ស្រាង្ចព្រ ចាប់រំបន់ឧដាហរមម ចាប់បា៉ារង់្ និង្ ររេរមមឧដាហរមម ចាប់
រងាា ដ់រងាា េ់ ចាប់ដុវរថិភារ ឧដា- ហរមម។េ។ 
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ដ៊ុំទ្ី៣. ោរបម្ងកើតោរងារ ន្ិងោរធានាលកខែណឌ ោរងារលអប្បម្សើរជូន្កដែករ 
ន្ិងន្ិម្ោជិត 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្ជព្មញុអនុវរេស្ោេនស្យបាយជាព្បរ័នធ និង្ជាដខ្សដងាា រ់ ដំស្ៅបស្ង្េើរ
ការងារឱ្យបាន ស្ព្ចើនជូនដ្េ់ស្ដទាប់យុវវយ័ ដដ្េដ្េ់អាយុឈានចូេរនុង្េីផាររេរមម 
និង្រេរររមពុជាទំាង្អដ់ តាម រយៈការដ្ឋរ់ស្ចញនូវវធិ្លនការនានា ដដ្េស្េើរេឹរចិរេ ដ្េ់
ការវនិិស្យគរនុង្ស្ដរុ និង្ដដ្េទារ់ទាញ វនិិស្យគដទ េ់រីបរស្េដ ស្ៅតាមបណ្ដេ វដ័ិយជា
អាេិភារទំាង្ឡាយ រិស្ដដវដ័ិយរដិរមម រដិឧដាហ- រមម ឧដាហរមម អរិរេរមម និង្
ស្េដចរណ៍ និង្ការបស្ង្េើរបណ្ដេ ញបណេុ ះបណ្ដេ េជំនាញវជិាជ ជីវៈ ជូនជនព្រីព្រ ដដ្េផារ
ភាជ ប់ជាមួយនឹង្មជឈមណឌ េដំរាប់ជួយររការងារស្ធាើឱ្យយុវជន ជារិស្ដដយុវជន ដដ្េស្េើប
ស្ចញរីសាោឱ្យបានស្ដបតាមរព្មូវការនន េីផាររេរមម ព្រមទាំង្ការស្រៀបចំព្បរ័នធដថិរិ
ការងារ ជាស្ដ្ើម។ ការយរចិរេេុរដ្ឋរ់រ៏នឹង្ព្រូវបានស្ដេ រជារិស្ដដផង្ដដ្រ ស្ៅស្េើការរព្ងឹ្ង្
ការព្គប់ព្គង្រេររ បរស្េដស្ៅរមពុជា រនុង្េិដស្ៅស្ដ្ឋះស្សាយការងារស្ធាើជូនព្បជារេរដ្ឋផង្ 
និង្ស្ដបូយរបស្ចារវេិាងមីដំរាប់ ការអភិវឌ្ឍន៍ព្បស្េដជារិផង្។ 

 

ស្ោេនស្យបាយការងារ និង្ការបណេុ ះបណ្ដេ េរមួម្ចន ការផេេ់ឱ្កាដដល ដ់បេូរេីរដនលង្
ជំនាញងមី ដូ្ចជា បស្ចារវេិាររ៌ម្ចន និង្ការបណេុ ះបណ្ដេ េវជិាជ ជីវៈ។ ការបណេុ ះបណ្ដេ េវជិាជ
ជីវៈ ព្រូវផារភាជ ប់ស្ៅនឹង្ស្ោេ នស្យបាយអប់រឱំ្យបានព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារ។ ការនំា
ស្ចញរេរមម គឺជាជស្ព្មើដមួយដ៏្ដំខាន់ ដំរាប់ការ់ បនថយភារព្រីព្ររនុង្បណ្ដេ ព្បស្េដជិរ
ខាង្រមពុជាស្ៅេាីបអាដីុ។ ស្ោេនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ គឺ ស្េើរេឹរចិរេការនំាស្ចញ
រេរមមជាផលូវការ ស្ដ្ើមបបីស្ង្េើនដុខុ្ម្ចេភារ និង្ស្ធាើឱ្យព្បស្ដើរស្ ើង្នូវជំនាញ ការ់បនថិភារ
ោម នការងារស្ធាើ និង្បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេរបដ់ព្បជារេរដ្ឋ។ 

 

ការវនិិស្យគរនុង្េីព្រុង្ គឺជាស្ោេនស្យបាយដ៏្ដំខាន់រនុង្ការោំ រដ្េ់ជនព្រីព្រ ព្បដិនស្បើ
វនិិស្យគ ស្នះ បស្ង្េើរការងារផេិររមម ស្ដ្ើមបីស្ដូបយរចំនួនរេររដ៏្ស្ព្ចើនស្េើដេប់ដដ្េ
មររីេីជនបេ។ ការររីេូរ ោដ់ននឧដាហរមមអរិរេរមមដូ្ចជា ឧដាហរមមការ់ស្ដ្រជា
ស្ដ្ើម បានបស្ង្េើរជាព្គឹះដ៏្រងឹ្មំ្ចមួយរនុង្ការ បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេរិរព្បារដ្ដំរាប់ព្បជាជន
ម្ចន រ់ៗ និង្ស្ដ្ើមបីដស្ព្មចបាននូវការការ់បនថយភារព្រីព្រ។ េនទឹមនឹង្ស្នាះការអភិវឌ្ឍន៍រមមនេ
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សាេអរិរេរមម បានស្ដូបយររម្ចល ំង្រេរមមរីេីជនបេ ស្ហើយអាច បស្ង្េើនព្បារ់ចំណូេ 
ដដ្េ ជារតាេ មួយជួយការ់បនថយភារព្រីព្ររីស្ដ្ើមេីដរមេង្។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបាន និង្រំរុង្ដ្ឋរ់ស្ចញនូវរមមវធីិ ស្ដ្ើមបបីស្ង្េើនផេិរភាររដិរមមដដ្េជាគនលឹះ
មួយនំាឱ្យម្ចន រំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចា។ រមមវធីិស្នះម្ចនស្ោេស្ៅបស្ង្េើនបរមិ្ចណរដិផេ ព្បារ់
ចំណូេ និង្ស្េើរដ្ស្មេើង្រំររិ ជីវភារ ព្រមទំាង្បស្ង្េើរការងារតាមរយៈការស្ធាើព្បរេវបបរមម
ព្បរ័នធដំ្ឋដុ្ះ និង្បស្ង្េើនការដំ្ឋដុ្ះដំ្ណំ្ដស្ព្ចើន មុខ្ ដដ្េព្បស្ដើរជាង្ការស្ព្បើព្បាដ់ម្ច៉ា ដីុន ដដ្េ
នឹង្ស្ធាើឱ្យរដិររបារ់បង់្ការងារស្ធាើ ស្ហើយព្រូវស្ៅររ ការងារស្ធាើស្ៅរនុង្វដ័ិយស្ផសង្វញិ។ យុេធ
សាស្ដដេរស្នលឿនរំស្ណើ នរដិរមមរស្បៀបស្នះនឹង្ម្ចនផេេអផេួនៗ ោន  ស្ដ្ឋយបស្ង្េើនកាោនុវរេ
ភារការងារ ស្ៅរនុង្វដ័ិយស្ផសង្ៗ ស្េៀរ តាមរយៈរំស្ណើ នរព្មូវការេំនិញ និង្ស្ដវា ស្ៅរនុង្
វដ័ិយទំាង្ស្នាះ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី៤. ោរម្រៀបចំប្បពន័្ធស៊ុវតថិភាពសងគដ សរំាប់ដន្ដន្េី ប៊ុគគលកិ កដែករ 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បស្ង្េើនអនេរាគមន៍រនុង្វដ័ិយដង្គមរិចា ស្ដ្ឋយរព្ងឹ្ង្រិចាដហព្បរិបរេិការជា
មួយនឹង្ អង្គការជារិ និង្អនេរជារិនានា ស្ៅរនុង្េិដស្ៅស្េើរដទួយកាោនុវរេភារការងារ 
ការ់បនថយភារងាយ រង្ស្ព្ោះរបដ់ព្បជាជនព្រីព្រ បស្ង្េើនដរមមភារដស្ន្ដងាគ ះបនាទ ៉ួន់ ស្ដ្ើមបី
ជួយដ្េ់អនររង្ស្ព្ោះស្ដ្ឋយស្ព្ោះ ធមមជារិ និង្ស្ព្ោះមហនេរាយស្ផសង្ៗ និង្រព្ងី្ររមមវធីិសាេ រ
េេធភាររេរមមដំរាប់ជនរិការ ព្រមទំាង្ រមមវធីិស្េើររំរដ់ដុខុ្ម្ចេភាររបដ់ជនចាដ់
ជរា រុម្ចររំព្  ស្ដដេីរង្ស្ព្ោះ ជនអនាថ្វដដ្េោម ន េីរឹង្ អរីរយុេធជន និង្ព្គួសារ។ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេជួយឧបរថមភឱ្យបានដិ្រដ្េ់ចំស្ ះជនរិការ និង្ព្គសួារយុេធជនដដ្េបាន
បូជាជីវរិស្ដ្ើមបី ព្បស្េដជារិ ព្រមទំាង្ជព្មញុឱ្យម្ចា ដ់ដហព្ោដ ស្រាង្ចព្រ ឧបរថមភព្បារ់
ស្បៀវរស រមួជាមួយរនព្ម ស្បឡាដនេិដុខ្ដង្គម ដ្េ់រមមររជាជំហានៗ ឱ្យបានដមស្ដបតាម
រំររិេរខខ្ណឌ េីផារការងារ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្រព្ងឹ្ង្យ៉ាង្ហមឺង្ម្ច៉ា រ់ នូវការអនុវរេន៍ចាប់ការងារ និង្អនុដញ្ា អនេរជារិ
នានាដេីរី រួនាេីដហជីរ ស្ដ្ើមបធី្លនាយ៉ាង្រិរព្បាដ្រនូវដិេធិ និង្ផេព្បស្យជន៍រមមររ 
និស្យជិរ និង្និស្យជរ។ ជាមួយោន ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេអាេិភាររិស្ដដស្េើការ
ដរេំអឱ្យកាន់ដរព្បស្ដើរស្ ើង្ នូវេរខខ្ណឌ  ការងាររបដ់រមមររ និង្និស្យជិរ ការជព្មុញ
អនុវរេចាប់ដេីរីរបបដនេិដុខ្ដង្គម ការអនុវរេន៍ស្ោេ ការណ៍ផេេ់របបស្សាធននិវរេន៍ 
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ស្សាធនដព្ម្ចប់អនរបារ់បង់្ដមរថភាររេរមម និង្អនរស្ៅរនុង្បនទុរ និង្ការ ធ្លនារា៉ា ប់រង្
ចំស្ ះស្ព្ោះថ្វន រ់ការងារ ដំរាប់ជនទំាង្ឡាយដដ្េដថិរស្ព្កាមបេបញ្ារេិននចាប់ការងារ។ 

 

ចត៊ុម្ោណទ្៤ី. ោរកសាងសដតថភាព ន្ិងោរអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ដន្៊ុសស 
 

ដ៊ុំទ្ី១. ោរពប្ងឹងគ៊ុណភាពវិសយ័អប់រ ំ
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ បានដ្ឋរ់ស្ចញនូវយុេធសាស្ដដេដ៏្េូេំេូោយមួយដំរាប់វដ័ិយអប់រដំដ្េម្ចន
ដចង្េំអិរ រនុង្ ដផនការយុេធសាស្ដដេដំរាប់ព្េព្េង់្វដ័ិយអប់រ ំ (ដ៉៉ស៉សភ) ដំរាប់នន ំ ២០០១-
២០០៥។ 

 

ស្ោេស្ៅដំខាន់ននយុេធសាស្ដដេស្នះ គឺការស្េើរដទួយដមរថភារធនធ្លនមនុដសឱ្យម្ចនមុខ្
ជំនាញបស្ចារស្េដ និង្វេិាសាស្ដដេខ្ពង់្ខ្ពដ់ដដ្េអាចស្្លើយរបព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារ ស្ៅ
នឹង្រព្មូវការននេីផារ រេរមមម្ចន សាម ររីដហព្គិនភារ និង្គំនិរនចនព្បឌិ្រខ្ពដ់ ម្ចនសាម ររី
េេួេខុ្ដព្រូវម្ចនវន័ិយ ដីេធម៌ និង្គុណធម៌ េអព្បស្ដើរ ម្ចនមនដិការការងារ និង្អរេចររិ
ដលូរព្រង់្ ស្ដ្ើមបីស្េើរដទួយការអភិវឌ្ឍន៍ ព្បស្េដជារិ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបនេព្បឹង្ដព្បង្ដស្ព្មចេិដស្ៅ “អប់រដំំរាប់ទំាង្អដ់ោន ” តាមរយៈការធ្លនា
ដមធម៌រនុង្ ការអប់រមូំេដ្ឋឋ នរយៈស្រេ ៩នន ំ ដំរាប់រុម្ចរព្គប់របូ និង្ការបង្េេរខណៈដមបរេិ
អនុស្ព្ោះនានា ស្ដ្ើមបីឱ្យ រូនស្ៅ ព្បជារេរដ្ឋព្រីព្រម្ចនេេធភារចូេដិរា ជារិស្ដដគឺតាម
រយៈការរព្ងឹ្ង្ និង្រព្ងី្រព្គឹះសាថ ន ដិរាសាធ្លរណៈ និង្ការបស្ង្េើនអហារបូររណ៍ដំរាប់
ដិដស និង្និដសរិព្រីព្រ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេ រព្ងឹ្ង្ភារជានដ្គូជាមួយវដ័ិយឯរជន ព្រម
ទំាង្ដហគមន៍ជារិ និង្អនេរជារិស្ដ្ើមបីបស្ង្េើន និង្ស្េើររំរដ់ គុណភារស្ដវាអប់រទំំាង្រនុង្
រំររិមធយមដិរា បណេុ ះបណ្ដេ េវជិាជ ជីវៈ និង្បស្ចារស្េដ ទំាង្រនុង្រំររិឧរេម ដិរា ឱ្យស្្លើយ
របបានយ៉ាង្ដមស្ដបស្ៅនឹង្ ដេង់្ដ្ឋរអនេរជារិ និង្រព្មូវការអភិវឌ្ឍន៍ព្បស្េដ។ 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេខិ្រខំ្បស្ង្េើនចំណ្ដយងវកិា និង្ស្រៀង្គរជំនួយបរស្េដ ឱ្យបានស្ព្ចើមដងម
ស្េៀរ ដំរាប់ ស្េើរេឹរចិរេព្គបូស្ព្ង្ៀន ធ្លនាគុណភារបណេុ ះបណ្ដេ េ បស្ង្េើនការផគរ់ផគង់្
ដំភារៈដិរា បណ្ដណ េ័យ និង្ មនទីររិស្សាធន៍ បស្ង្េើរអស្នេវាដិរដ្ឋឋ នដំរាប់ដិដស និដសរិ 
រិស្ដដដំរាប់ដិដស និដសិរជានារសី្ភេ បនេជព្មុញរំដណេព្មង់្រមមវធីិដិរា ផេេ់អាហារបូ
ររណ៍ដ្េ់ដិដស និង្និដសិរព្រីព្រ ផេេ់ងវកិាដំរាប់ រសាង្ សាោស្រៀនស្ៅតាមជនបេ 
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និង្ដំរាប់ដំ្ស្ណើ រការព្គឹះសាថ នដិរាស្ផសង្ស្េៀរ ព្រមទំាង្ដំរាប់ជព្មញុ រមមវធីិអរខររមម និង្
ការអប់រសំ្ព្ដព្បរ័នធ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី២. ោរម្លើកកំពសម់្សវាស៊ុខាភិបាល 
 

ដូ្ចដដ្េបានគូដបញ្ជ រ់ស្ៅរនុង្ដផនការយុេធសាស្ដដេវដ័ិយដុខាភិបាេ ស្បើរេូោយដំរាប់
នន ំ ២០០៣-២០០៧ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បស្ង្េើនការស្ព្បើព្បាដ់ធនធ្លនសាធ្លរណៈ និង្ជំនួយអនេ
រជារិ ព្រមទាំង្បនេស្េើរេឹរ ចិរេដ្េ់ដផនរឯរជន ស្ដ្ើមបីបស្ង្េើនការវនិិស្យគរនុង្វដ័ិយដុខា
ភិបាេ ដំស្ៅស្េើររំរដ់ដុខ្ភាររបដ់ ព្បជារេរដ្ឋ។ អាេិភារ នឹង្ព្រូវបានបនេផេេ់ស្ៅ
ស្េើការរសាង្មនទីរស្រេយបដង្អរ និង្មណឌ េដុខ្ភារ ស្ៅ េូទំាង្ព្បស្េដដដ្េអាចផគរ់ផគង់្
ស្ដវាដុខាភិបាេមូេដ្ឋឋ ន ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារដមធម៌ និង្និរនេរភារ ជូនដ្េ់ព្បចា
រេរដ្ឋព្គប់របូជារិស្ដដ ជនព្រីព្រ និង្ព្រមុជនងាយរង្ស្ព្ោះ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេស្ដេ រ 
ការយរចិរេេុរដ្ឋរ់ស្េើការអនុវរេន៍ រមមវធីិបងាេ រ និង្រាបាេជមៃឺ្លង្នានា ការោំ រម្ចតា 
និង្ទាររ ស្ដ្ើមបកីារ់បនថយអព្តាមរណភារម្ចតា និង្ទាររ ការដស្ន្ដងាគ ះបនាទ ន់ ព្រមទំាង្ការ
អប់រ ំ និង្ផសរាផាយ ររ៌ម្ចនដុខាភិបាេ និង្ អនាម័យឱ្យបានេូេំេូោយ ជារិស្ដដដ្េ់
ជនបេ។ ព្បជារេរដ្ឋព្រីព្រព្រូវ េេួេ បាននូវការរិនិរយស្រាគស្ដ្ឋយឥរគិរនងលស្ៅតាមមនទីរ
ស្រេយបដង្អរ និង្មណឌ េដុខ្ភារ។ មូេនិធិ ដមធម៌ ដដ្េព្រូវបានរចនាស្រៀបចំស្ ើង្ ដំរាប់
ជួយជនព្រីព្រឱ្យបានេេួេស្ដវាដុខ្ភារ ព្បរបស្ដ្ឋយ គុណភារ នឹង្ព្រូវបានបនេជព្មញុ
រព្ងឹ្ង្ និង្រព្ងី្រដងមស្េៀរ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបេូរដេ ច់ជព្មុញការស្រៀបចំ និង្ អនុវរេចាប់ និង្
បេបញ្ារេិនានា រ់រ័នធនឹង្វដ័ិយដុខាភិបាេឱ្យម្ចនព្បដិេធភារ ស្ដ្ើមបីធ្លនាដដេង់្ដ្ឋរ 
គុណភារខ្ពដ់មួយ រនុង្ការផគរ់ផគង់្ស្ដវាដុខ្ភារ និង្ឱ្ដង និង្រនុង្ការធ្លនាដុវរថិភារចំណី
អាហារ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ នឹង្បនេអនុវរេស្ោេនស្យបាយស្េើរេឹរចិរេការស្ព្បើព្បាដ់ឱ្ដង
បូរាណ គួបផសំនឹង្ឱ្ដងដម័យ ស្ដ្ឋយម្ចនការផេេ់ររ៌ម្ចន និង្ការព្ររួរិនិរយព្រឹមព្រូវ។ 

 

ដ៊ុំទ្ី៣. ោរអន្៊ុវតេន្៍ម្ោលន្ម្ោបាយម្យន្ឌ្ឺ (អម្ន្ដ្ម្រ ម្ភៀលចិយ) 
 

ស្ដដេី គឺជា្អឹង្ខ្នង្ននស្ដដ្ឋរិចា និង្ដង្គមជារិស្យើង្។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេបានខិ្រខំ្ព្បឹង្ដព្បង្ ស្ដ្ើមបី
ជួយស្េើរដទួយ ឋានៈរបដ់ស្ដដេីតាមរយៈការបនេអនុវរេនូវដផនការយុេធសាស្ដដេ “នាររីរនៈ” 
ឬស្ដដេីគឺជារបូង្ម្ចនរនមល រនុង្ ស្ោេបំណង្ផេេ់ជូនស្ដដេីដខ្មរនូវរនមល និង្រេីដង្ឃមឹរនុង្ជីវរិ និង្
ដដ្េស្ដេ រស្េើបញ្ា ស្យនឌឺ្ (អស្នដ្ស្រ ៉ំ៉ ៉ិនដរស្រ៉ មិនង្) រនុង្ដំ្ស្ណើ រការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចា
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ជារិ។ ស្ោេបំណង្ចំបង្ននរមមវធីិស្នះ គឺការរសាង្ ដមរថភាររបដ់ស្ដដេី និង្ការ ដរដព្ប
អរបបរិរយិរនុង្ដង្េម ដដ្េម្ចនការស្រ ើដស្អើង្ចំស្ ះស្ដដេី។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេផេេ់អាេិភារខ្ពដ់ស្ៅការស្េើររំរដ់រួនាេី និង្សាថ នភារដង្គមរបដ់ស្ដដេី
រមពុជា ស្ដ្ឋយយរ ចិរេេុរដ្ឋរ់ជព្មុញការអនុវរេន៍យុេធសាស្ដដេស្យនឌឺ្ (អស្នដ្ស្រ ៉សររារស្ង្យ) 
ការរសាង្ដមរថភារស្ដដេីស្េើ ព្គប់ដផនរ ការដរដព្បឥរយិបងរនុង្ដង្គម ដដ្េម្ចនការស្រ ើដស្អើង្
ចំស្ ះស្ដដេីស្ភេ និង្ការធ្លនាដិេធិស្ដ្ើមបឱី្យស្ដដេីស្ភេម្ចនេេធភារព្គប់ព្ោន់ រនុង្ការចូេ
រមួយ៉ាង្ដរមម និង្ ស្ដ្ឋយស្ដមើភាររនុង្ដំ្ស្ណើ រការរសាង្ ព្បស្េដ។ 

 

រនុង្ន័យស្នះស្ដដេីព្គប់របូម្ចនដិេធិរនុង្ការេេួេបានការដងទំាដុខ្ភារ ការដិរា និង្ការ
បណេុ ះ បណ្ដេ េមុខ្ជំនាញស្ៅព្គប់រំររិ ការេេួេបានធនធ្លស្ដដ្ឋរិចាស្ដ្ឋយដមធម៌ ឱ្កាដ
ចូេរមួព្បាស្ដ័យស្ដ្ឋយ ស្ដមើភាររនុង្រិចាការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចារ៏ដូ្ចជាការេេួេ
បានការការ រតាមផលូវចាប់ព្បរបស្ដ្ឋយ យុរេិធម៌ ស្ដ្ើមបីធ្លនាដមភាររវាង្បុរដ និង្ស្ដដេី 
និង្ការជួយស្ដដេីឱ្យរចួផុររីអំស្រើហិង្ារនុង្ព្គួសារ និង្រី ការជួញដូ្រផលូវស្ភេ។ ចំដណរដ៏្ដំខាន់
មួយស្េៀររនុង្រិចាការស្នះ គឺការយរចិរេេុរដ្ឋរ់បស្ង្េើនដម្ចម្ចព្រនន ការចូេរមួរបដ់ស្ដដេី
ឱ្យបានជាអរិបរម្ចតាមដរអាចស្ធាើស្ៅបាន រនុង្សាថ ប័នជារិព្គប់ថ្វន រ់ តំាង្រីថ្វន រ់រណ្ដេ េ 
រហូរដ្េ់ថ្វន រ់មូេដ្ឋឋ ន។ 

 

ដ៊ុំទ្ី៤. ោរអន្៊ុវតេន្៍ម្ោលន្ម្ោបាយប្បជាជន្ 
 

ជាធមមតាព្បជាជនរមពុជាស្រើនស្េើង្ព្បម្ចណ ២,៤% រនុង្មួយនន ំ។ ស្នះគឺជាបនទុរដ៏្ធៃន់ដំរាប់
វដ័ិយ ផេិររមម និង្ការបស្ង្េើររេរមមដដ្េស្ៅម្ចនរំស្ណើ នយឺររំុទាន់ដមស្ដបស្ៅតាម 
រព្មូវការជារ់ដដេង្ស្ៅ ស្ ើយ។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេេេួេសាគ េ់ថ្វ រំស្ណើ នព្បជាជនខ្ពដ់ម្ចន
ផេប៉ាះ េ់ជាអវជិជម្ចនស្ៅស្េើភារព្រីព្រ តាមរយៈការបស្ង្េើនចំនួនបនទុរស្ៅស្េើអនរដដ្េ
ម្ចនព្បារ់ចំណូេស្ៅរនុង្ព្គួសារ ការបស្ង្េើនចំនួនការងារមិន ស្រញស្េញ និង្ភារោម នការងារ
ស្ធាើ និង្ការស្ធាើឱ្យធ្លល រ់ចុះនូវព្បារ់រនព្មការងារ ព្បដិនស្បើរម្ចល ំង្រេរមម មិនព្រូវបានស្ដូបទាញ
បានស្ព្ចើន ស្ដ្ឋយវដ័ិយស្ដដ្ឋរិចាស្នាះស្េ។ មា៉ាង្ស្េៀររំស្ណើ នព្បជាជនខ្ពដ់ស្រេនឹង្ ម្ចន
ផេប៉ាះ េ់ស្ៅស្េើេេធផេននការអប់រ ំ ស្ដ្ឋយបស្ង្េើនដម្ចព ធស្ៅស្េើការផេេ់ស្ដវាសាធ្លរ
ណៈរនុង្វដ័ិយ ស្នះ។ 
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ស្េើដរីស្នះស្េៀរ ជាេូស្ៅរំស្ណើ នព្បជាជនខ្ពដ់ គឺជាព្បការ្លុះបញ្ា ងំ្ឱ្យស្ឃើញអំរីវដិមភារ
ដផនរ ស្ភេ ស្ដ្ឋយសារថ្វស្ដដេីោម នជស្ព្មើដខាង្បនេរូជ ស្ហើយេេួេរង្នូវគម្ចន បននេំស្នៀម
េំោប់ព្បនរណីហួដ ដម័យអំរីបញ្ា ផលូវស្ភេរបដ់ស្ដដេី។ រនុង្ន័យស្នះមរណភារទាររ 
និង្រុម្ចរម្ចនការ រ់រ័នធយ៉ាង្ជិរដនិេធជា មួយនឹង្ការរនាររំស្ណើ រ និង្អាយុរបដ់ម្ចតាស្ៅ
ស្រេដព្ម្ចេរូន ។ ស្ៅរនុង្េិដ្ឋភារស្ផសង្ស្េៀរ រំស្ណើ ន យ៉ាង្ស្េឿនននព្បជាជនស្ៅេីជន
បេ គឺជាចំដណរននការស្រើនស្ ើង្នូវការកាប់បំដល ញនព្រស្ឈ្ើ ការស្រចរេិដី្ ការហិនស្ហាចធន
ធ្លនេឹរ និង្ការងយចុះនូវធនធ្លនជីវសាស្ដដេចព្មុះ។ ចំដណរស្ៅេីព្រុង្ ព្បការស្នះនំាឱ្យម្ចន
ដម្ចព ធស្ៅស្េើការផគរ់ផគង់្េឹរ និង្អនាម័យ ស្ហើយរ៏ម្ចនផេប៉ាះ េ់អវជិជម្ចនផង្ដដ្រ ស្ៅស្េើ 
ខ្យេ់ដ្រដ្ស្ង្ាើម។ ជាង្ស្នះស្ៅស្េៀររំស្ណើ នព្បជាជនខ្ពដ់ជាស្រឿយៗ ដរង្ រ់រ័នធស្ៅនឹង្
ជស្ម្ចល ះដដ្េ ម្ចន ចំនួនកាន់ដរស្ព្ចើនស្ ើង្ៗ អំរីដី្ធលីស្ៅតាមជនបេ ស្ហើយរ៏ជារតាេ ចូេរមួ
បង្េជមៃឺដង្គមរនុង្េីព្រុង្ផង្ដដ្រ ដូ្ចជាការរដ់ស្ៅរររុញ ការរាេដ្ឋេននជមៃឺ្លង្ និង្ការព្ប
ព្រឹរេបេស្េមើដស្ផសង្ៗ។ 

 

ស្បើនិយយជារមួរំស្ណើ នព្បជាជនខ្ពដ់បស្ង្េើន នូវដម្ចព ធស្ៅស្េើរព្មូវការស្ដវាសាធ្លរណៈ 
ដដ្េជាបនទុរស្ៅ ស្េើហិរញ្ាវរថុរបដ់រដ្ឋឋ ភិបាេ ស្ហើយដងមទំាង្បស្ង្េើរឥេធិរេអវជិជម្ចនស្ៅ
ស្េើការព្គប់ព្គង្ម្ច៉ា ព្រូស្ដដ្ឋរិចា និង្ ដង្គមរិចាផេដដ្រ។ 

 

ស្មើេស្ឃើញយ៉ាង្ស្នះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនឹង្បនេជព្មញុអនុវរេយ៉ាង្ដរមមនូវស្ោេនស្យបាយ
ព្បជាជន ស្ដបស្ៅ តាមបរកិារណ៍ដង្គម និង្វបបធម៌រមពុជា ដដ្េដំស្ៅជាដំខាន់ស្ៅស្េើ
អាេិភារមួយចំនួនដូ្ចរស្ៅ ៖ 

 

- ោំព្េដ្េ់គូសាា មីភរយិ និង្ព្គួសារនីមួយៗ ឱ្យស្ធាើការដស្ព្មចចិរេស្ដ្ឋយស្ដរ ី និង្ស្ដ្ឋយ
េេួេខុ្ដព្រូវ ស្េើចំនួនរូន និង្ ការរនាររំស្ណើ រ ព្រមទាំង្ធ្លនាការផេេ់ររ៌ម្ចន ការអប់រ ំ
ការផេេ់ស្ដវារមម និង្ មស្ធាបាយ រ់រ័នធស្ផសង្ៗ ស្ដ្ើមបីអនុវរេកាដស្ព្មចចិរេខាង្ស្េើ។ 

 

- ការ់បនថយអព្តាខ្ពដ់ ននេេធភារផេេ់រំស្ណើ រ និង្បស្ង្េើនការស្ព្បើព្បាដ់ស្ដវារនាររំស្ណើ រ។ 

 

- ការ់បនថយអព្តានន “ភារម្ចនជមៃឺ” ដដ្េស្ធាើឱ្យសាល ប់ និង្អព្តាមរណភាររបដ់ទាររ រុម្ចរ 
និង្ ម្ចេ យ។ 
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- ជព្មញុឱ្យម្ចនដមភារ និង្ដមធម៌ស្យនឌឺ្ និង្ស្េើររំរដ់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធ្លនមនុដស។ 

 

- ការ់បនថយផេប៉ាះ េ់ ននដម្ចព ធព្បជាជនស្ៅស្េើបរសិាថ ន និង្ធនធ្លនធមមជារិ។ 

 

- រព្ងឹ្ង្បដនថមស្េៀរនូវការេប់សាេ រ់ការររីរាេដ្ឋេស្មស្រាគហីុវ/ស្អដដ៍្។ 

 

- និង្បញ្ាូ េអញ្ារេិព្បជាជនស្ៅរនុង្ដមីការ ននស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចា ដង្គមរិចា 
និង្ស្ៅរនុង្ដផនការ និង្រមមវធីិនានា ស្ៅព្គប់រំររិទំាង្អដ់។ 

 

ដរបុស្ដចរេីមរ ការអនុវរេន៍ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារនូវស្ោេនស្យបាយព្បជាជន ស្នះរិរ
ជាម្ចនសារដំខាន់ ខាល ំង្ណ្ដដ់ ដំរាប់ការការ់បនថយនូវភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន រិស្ដដគឺ
ការដស្ព្មចឱ្យបានស្ៅតាម ស្ោេស្ៅ អភិវឌ្ឍន៍ដហដសវរសរ ៍ (៉ំឌ្អដ) ដដ្េរំណរ់ឱ្យ
ព្បស្េដនីមួយៗ ការ់បនថយភារព្រីព្រឱ្យបាន រ់រណ្ដេ េ ស្ៅនន ំ ២០១៥ ខាង្មុខ្។ 

 

 

ម្សចកេីសន្និដ្ឋឋ ន្ 
 

 

រមពុជាបានចំណ្ដយស្រេស្វោ និង្បានខិ្រខំ្ព្បឹង្ដព្បង្យ៉ាង្ស្រញេំហឹង្ អដ់រយៈស្រេរាេ់
េដវរសរ ៍ ស្ដ្ើមបីសាេ រ និង្រសាង្ព្បស្េដស្ ើង្វញិរីការបំផលិចបំដល ញននរបបព្បេ័យរូជ
សាដន៍ និង្ដន្ដងាគ មរុានំរ ៉ា េព្មំ្ច ដស្ព្មចបាននូវដុខ្ដនេិភារស្រញស្េញ ស្ដថរភារ
នស្យបាយ ដណ្ដេ ប់ធ្លល ប់ដង្គមេេធិព្បជាធិបស្រយយ ការស្ោររដិេធិមនុដស និង្ស្ដថរភារ
ស្ដដ្ឋរិចារងឹ្ម្ចំដដ្េព្រូវបានសាធ្លរណៈមរិជារិ និង្អនេរជារិស្ការ ដរស្ដើរ និង្េេួេ
សាគ េ់។ រនលង្មរស្យើង្បានអនុវរេរមមវធីិរំដណេព្មង់្ព្គប់វដ័ិយ ស្ដ្ឋយបាន្លង្ការ់ការ 
េំបារ និង្ឧបដគគធំរូចស្ព្ចើនរាប់មិនអដ់ ចាប់តំាង្រី រ់រណ្ដេ េេដវរសរន៍ន ំេី ៨០ ស្ដ្ើមបី
្លង្អនេរកាេ រីស្ដដ្ឋរិចាដបបដផនការ មរបស្ង្េើរបាននូវព្បរ័នធស្ដដ្ឋរិចាេីផារដ៏្រដ់រស្វ ើរ 
ព្រមទាំង្បស្ង្េើរបានេរខខ្ណឌ  េអព្បស្ដើរដំរាប់រមពុជា ដម្ចហរណរមមខ្លួនយ៉ាង្នប់រហ័ដ 
ស្ៅរនុង្រចនាដមព័នធស្ដដ្ឋរិចារំបន់ និង្ រិភរ ស្ោរ។ 
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ដំរាប់រយៈស្រេដវង្ខាង្មុខ្ ភារព្បឈ្មចំបង្បំផុរ ចំស្ ះរិចាព្បឹង្ដព្បង្របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ 
ស្ដ្ើមបី អភិវឌ្ឍន៍ គឺការការ់បនថយនូវភារព្រីព្រ និង្ការស្ធាើឱ្យព្បស្ដើរស្ ើង្នូវគុណភារនន
ជីវភាររដ់ស្ៅរបដ់ ព្បជាជនរមពុជា ដដ្េរំរុង្ដរម្ចនរំស្ណើ នយ៉ាង្ស្េឿន។ រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ
យេ់ចាដ់ និង្បានចារ់េុរភារព្រីព្រ ថ្វជាការខារបង់្ខាង្ស្ដដ្ឋរិចាដ៏្ធៃន់ធៃរ និង្ជាការ
ដដ្េមិនអាចេេួេយរបានខាង្ដីេធម៌ ដដ្េអាចនំាស្ៅ ដ្េ់ភារដបរបារ់ ននដង្គម
ជារិ។ គឺស្ៅស្េើមូេដ្ឋឋ នននេដសនវជិាជ ស្នះស្ហើយ ដដ្េស្យើង្បានដ្ឋរ់ស្ចញនូវ យុេធសាស្ដដេ
ជារិការ់បនថយភារព្រីព្រ ដដ្េម្ចនស្ោេស្ៅគនលឹះចំបង្ៗដូ្ចខាង្ស្ព្កាម ៖ 

 

េី១- រព្ងឹ្ង្ដនេិភារ ដនេិដុខ្ ដថិរភារ និង្ដណ្ដេ ប់ធ្លន ប់ដង្គមតាមរយៈវធិ្លនការជារ់ដដេង្
នានា ដំស្ៅ ស្េើរដទួយនីរិរដ្ឋ ការ រដិេធិមនុដស និង្េេធិព្បជាធិបស្រយយ ស្ដ្ើមបីបស្ង្េើរស្ ើង្
នូវបរសិាថ ននស្យបាយ និង្ដនេិដុខ្ ដដ្េអនុស្ព្ោះដំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ព្បរង្ស្ដ្ឋយចិរភារ 
ស្ៅរនុង្រយៈស្រេដវង្។ 

 

េី២- ធ្លនាឱ្យបាននូវរំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចាព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ រនុង្រយៈស្រេដវង្រនុង្អព្តាខ្ពដ់រី 
៦ ស្ៅ ៧% រនុង្មួយនន ំ។ 

 

េី៣- ដបង្ដចរដផលដេ ននរំស្ណើ នស្ដដ្ឋរិចា ព្បរបស្ដ្ឋយដមធម៌រវាង្អនរម្ចន និង្អនរោម នរវាង្
េីព្រុង្ និង្ ជនបេ និង្ រវាង្ស្ដដេី និង្បុរដ ។ 

 

េី៤- ធ្លនាព្គប់ព្គង្ និង្ស្ព្បើព្បាដ់ព្បរបស្ដ្ឋយចិរភារ និង្និរនេរភារនូវបរសិាថ ន និង្ធនធ្លន
ធមមជារិ។ 

 

តាមរចនាដមព័នធ ដដ្េបានអធិបាយស្ៅខាង្ស្េើស្នះ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” នឹង្បនេរី 
“យុេធសាស្ដដេព្រីស្កាណ” រនុង្ការរព្ងឹ្ង្ និង្អភិវឌ្ឍន៍ដមិេធផេទំាង្ឡាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ
នីរិកាេ េី២ ននរដ្ឋដភា។ មា៉ាង្ស្េៀរ “យុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ” ស្នះគឺជា រស្បៀបវារៈស្ោេ
នស្យបាយ ស្ដដ្ឋរិចា នន “រមមវធីិនស្យបាយ របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ដំរាប់នីរិកាេេី៣ នន
រដ្ឋដភា” ដដ្េព្រូវបានស្រៀបចំស្ ើង្ជាព្បរ័នធមួយ ម្ចនេរខណៈព្គប់ព្ជុង្ស្ព្ជាយ ដីុដងាា រ់ 
ព្បទារ់ព្រឡាោន  និង្ស្យង្ោន  ស្ៅវញិស្ៅមរ ស្ហើយងាយយេ់ និង្ងាយព្គប់ព្គង្។ រនុង្ន័យ
ស្នះ “យុេធសាស្ដដេ ចរុស្កាណ” គឺជាឧបររណ៍ស្ោេនស្យបាយ ព្បរបស្ដ្ឋយព្បដិេធភារ
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របដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេនីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភាដំរាប់ បនេជព្មុញអនុវរេនូវ “យុេធសាស្ដដេជារិ
ការ់បនថយភារព្រីព្រ” ដដ្េម្ចនស្ោេស្ៅ គនលឹះចំបង្ទំាង្បួន ដូ្ចបាន គូដ បញ្ជ រ់ខាង្
ស្េើ។ 

 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេេេួេសាគ េ់ថ្វ រមពុជាស្ៅម្ចនផលូវដ៏្ដវង្អនាល យដំរាប់ស្ធាើដំ្ស្ណើ រស្ៅមុខ្ ស្ហើយ
ព្រូវរុះ រ្លង្ ការ់ឧបដគគរាប់មិនអដ់ដងមស្េៀរ ស្ដ្ើមបដីស្ព្មចបាននូវវឌ្ឍនភារ និង្វបុិេ
ភារដ៏្រងុ្ស្រឿង្ស្ងេើនដ្ឋេ នជូន ព្បស្េដជារិ និង្ព្បជាជន។ រនុង្ន័យស្នះការខិ្រខំ្ស្ដ្ើមបកីារ់បនថយ
ភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន ស្ៅដរជាស្ោេ ស្ៅដ៏្ចំបង្បំផុររបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេននរដ្ឋដភា
នីរិកាេេី៣ ស្នះ។ រិរណ្ដដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេេេួេសាគ េ់ថ្វ ព្គប់បញ្ា ននភារព្រីព្រ រំុអាច
នឹង្ព្រូវបានស្ដ្ឋះស្សាយរចួស្ស្ដចបាច់អដ់រនុង្រយៈស្រេដរមួយនងៃ ឬមួយដខ្ ឬមួយនន ំស្នាះ
ស្ ើយ។ រ៏ប៉ាុដនេស្ដ្ឋយម្ចនរមមវធីិចាដ់ោដ់ និង្ស្ដ្ឋយម្ចនការខិ្រខំ្ព្បឹង្ដព្បង្រមួោន យ៉ាង្ 
ឥរដំនច និង្ស្ដ្ឋយស្សាម ះព្រង់្ ស្យើង្ព្បារដ្ជាអាចស្ធាើឱ្យម្ចនការដល ដ់បេូរជាវជិជម្ចនយ៉ាង្ស្ព្ចើន 
ស្ៅរនុង្ស្េើរ ដទួយរំររិជីវភាររបដ់ព្បជាជនរនុង្រយៈស្រេ ៤នន ំ ខាង្មុខ្។ 

 

រនុង្ន័យស្នះរាជរដ្ឋឋ ភិបាេ ដូមអំ វនាវដ្េ់ព្គប់នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ទំាង្អដ់ រមួម្ចនដហគមន៍
អនរផេេ់ជំនួយ វដ័ិយឯរជន អង្គការមិនដមនរដ្ឋឋ ភិបាេ ដង្គមដីុវេិ ព្រមទំាង្ថ្វន រ់ដឹ្រនំា
មន្ដនេីរាជការស្ៅព្គប់ព្រដួង្ សាថ ប័ន ទំាង្សាថ ប័ននីរិបញ្ារេិ និង្នីរិព្បរិបរេិ ព្រមទាំង្រុោការ 
រង្រម្ចល ំង្ព្បដ្ឋប់អាវធុព្គប់ព្បស្ភេ អាជ្ាធរដដ្នដី្ព្គប់េំដ្ឋប់ថ្វន រ់ និង្ព្បជារេរដ្ឋព្គប់របូ 
ដូមផេេ់ការោំព្េព្គប់ដបបយ៉ាង្ និង្ដូមយរចិរេ េុរដ្ឋរ់ចូេរមួឱ្យបានដរមមជាមួយនឹង្ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាេស្ដ្ើមបអីនុវរេឱ្យបានស្ជាគជ័យនូវ “រមមវធីិនស្យបាយរបដ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេដំរាប់
នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភា” រិស្ដដគឺយុេធសាស្ដដេចរុស្កាណ ស្ដ្ើមបី រំស្ណើ នការងារ ដមធម៌ 
និង្ព្បដិេធភារស្ៅរមពុជា ដដ្េជារស្បៀបវារៈស្ោេនស្យបាយស្ដដ្ឋរិចានន រមមវធីិនស្យបាយ
ស្នះ។ 

 

ព្រះអង្គដស្មេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចា ដ់ ព្រះអង្គម្ចា ដ់រសព្រី ឯរឧរេម ស្ោរជំទាវ ឧបនាយរ
រដ្ឋមន្ដនេី ស្េដរដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋមន្ដនេី រដ្ឋស្េខាធិការ-ដដ្េជាដម្ចជិរ ដម្ចជិកាននអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេី
ទំាង្មូេ ! 
 

េូេបង្គុំ ខ្្ុំ ដូមគូដបញ្ជ រ់មេង្ស្ហើយមេង្ស្េៀរថ្វ រមមវធីិដរេព្មង់្ទំាង្ឡាយដដ្េស្យើង្បាន
ស្េើរស្ ើង្ រនលង្មរ និង្រំរុង្រសំ្េចស្ ើង្ឱ្យកាន់ដរចាដ់ដងមស្េៀរនាស្រេស្នះ មិនដមនព្រូវ
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បានដ្ឋរ់ស្ចញ ឬស្ធាើស្ ើង្ ស្ដ្ើមបីយរចិរេអនរណ្ដម្ចន រ់ស្នាះស្េ ប៉ាុដនេវាជារព្មូវការចំាបាច់របដ់
រមពុជា ស្ហើយស្ដ្ើមបបំីស្រ ើឱ្យផេ ព្បស្យជន៍ របដ់ព្បជាជនរមពុជាទំាង្មូេ។ េូេបង្គុំ ខ្្ុំ ររឹំង្
េុរជាមុនថ្វ ស្ព្កាយរីស្យើង្ដបរោន រី អង្គព្បជំុស្នះស្ៅ រាេ់បណ្ដេ ស្ោេនស្យបាេ និង្វធិ្លន
ការនានាជាស្ព្ចើន ដដ្េស្យើង្ទំាង្អដ់ោន បានដ្ឋរ់ ស្ចញមរ និង្បានដងលង្ស្ៅចំស្ ះមុខ្រដ្ឋ
ដភា និង្នាស្រេស្នះនឹង្បានកាល យស្ៅជាដរមមភារ ការងារជារ់ដដេង្ ជាបនេបនាេ ប់ ដដ្េវា
នឹង្ផេេ់ផេ ដផលដេ ស្ៅព្គប់ដផនរព្គប់វដ័ិយ រិស្ដដវានឹង្្លុះបញ្ា ងំ្ឱ្យស្ឃើញយ៉ាង្ ព្បច័រស 
តាមរយៈការដរេំអ និង្ការស្េើរដទួយស្ ើង្ជាបស្ណេើ រៗ នូវរព្មិរជីវភាររដ់ស្ៅរបដ់
ព្បជាជន ដដ្េជាខាន រយ៉ាង្ដំខាន់ ដំរាប់វាដ់ដទង់្ ព្បដិេធភារននការងាររបដ់រាជរដ្ឋឋ
ភិបាេ។ 

 

ជារ់ដដេង្ដំរាប់នីរិកាេេី៣ ននរដ្ឋដភាស្នះ ស្យើង្ស្ៅដេ់ស្រេដរ ៤នន ំស្េៀរប៉ាុស្ណ្ដណ ះ 
ដូ្ស្ចនះស្យើង្រិរជា មិនស្ធាើដំ្ស្ណើ រស្ៅមុខ្តាមរស្បៀបធមមតាបានស្េ។ ស្យើង្ទំាង្អដ់ោន ចាដ់ជា
ព្រូវព្បឹង្ដព្បង្ឱ្យអដ់រីដរនដ ដដូង្ ស្ដ្ើមបីជព្មុញស្េបឿនអនុវរេឱ្យបានស្ជាគជ័យនូវរមមវធីិ
នស្យបាយ យុេធសាស្ដដេ និង្ វធិ្លនការដរ េព្មង់្ជារ់ដដេង្ទាំង្ឡាយ ដដ្េស្យើង្ទំាង្អដ់ោន
បានដ្ឋរ់ស្ចញមរស្ដ្ឋយខ្លួនឯង្ ស្ដ្ើមបីឧរេមព្បស្យជន៍ របដ់ព្បស្េដជារិ និង្ព្បជាជនរមពុជា
ននស្យើង្។ រនុង្សាម ររីស្នះេូេបង្គំខ្្ុំ ដូមស្ដនើអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេីរបដ់ ស្យើង្អនុម័រយរនងៃព្បជំុ
ស្េើរេី១ របដ់ខ្លួនស្នះជាការឧេទិដរម្ចល ំង្កាយ ព្បាជ្ និង្សាម ររីរបដ់ស្យើង្ ទំាង្អដ់ោន  
ចំស្ ះការបស្ង្េើនស្េបឿនននរំដណេព្មង់្ ដដ្េម្ចនេរខណៈកាន់ដរេូេំេូោយ និង្កាន់ដរដីុ 
ជស្ព្ៅស្ ើង្ ស្ដ្ើមបីការ់បនថយនូវភារព្រីព្ររបដ់ព្បជាជន និង្ស្ដ្ើមបីវឌ្ឍនភារ វបុិេភារ និង្
រិរានុភារ ដ៏្ខ្ពដ់ព្រដដ្រ ននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា។ 

 

ស្ៅេីបញ្ា ប់ េូេបង្គំខ្្ុំ ដូមថ្វា យព្រះររ និង្ជូនររដ្េ់ព្រះអង្គស្ដេចព្រុមឃុន ព្រះអង្គម្ចា ដ់ 
ព្រះអង្គម្ចា ដ់់រសព្រី ឯរឧរេម ស្ោរជំទាវជាដម្ចជិរ ដម្ចជិកាននអង្គគណៈរដ្ឋមន្ដនេីទំាង្មូេ 
ដូមព្របប ស្ដ្ឋយព្រះរាជដុខ្ភារ និង្ដុខ្ភារេអបរបូិណ៌ និង្ដូមដស្ព្មចបាននូវស្ជាគជ័យ
ដ៏្ព្រចះព្រចង់្ រនុង្ការ បំស្រញភាររិចា ជាមួយោន  រនុង្រយៈស្រេ ៤នន ំ ស្ៅមុខ្ស្េៀរស្នះ ស្ដ្ើមប ី
ជារិ សាដនា និង្ ព្រះមហារសព្រ ដដ្េជា បាវចានា ខ្ពដ់បំផុរ ននព្រះរាជាណ្ដចព្ររមពុជា។ 

 

េូេបង្គំ ខ្្ុំ ដូមព្បកាដបិេអង្គព្បជំុគណៈរដ្ឋមន្ដនេីរបដ់ស្យើង្នាស្រេស្នះ។ 

ដូមអរព្រះគុណ និង្ ដូមអរគុណ ! 
 


