េគលេ
ៃន េគលេ
េគលេ

និង ចំណុចេ

អភិវឌ ន៍្របកបេ

យចីរភព កមពជ
(គ.អ.ច.ក.)
ុ

ទី១៖ បញច ប់ភព្រកី្រក្រគប់ទ្រមង់េន្រគប់ទីកែន្លង

şе‗НşЮţ
១.១

្រតឹមឆាំ២០៣០លុបបំបាត់ភាព្រកី្រកធ្ងន់ធរ្ង ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូបេនៅ្រគប់ទក
ី ែន្លង វាស់ែវង
្របជាជនែដលរស់េនៅក្នង
ុ ក្រមិតជីវភាពតិចជាង ១,៩០ដុលារក្នុងមួយៃថ្ង។

១.២

កាត់បន្ថយយា៉ងតិចពាក់កណា្ដលនូវសមាមា្រតៃនបុរស ្រស្តន
ី ិងកុមារ្រគប់អាយុ ែដលរស់េនៅ
ិ មន័យរបស់កម្ពុជា េនៅ្រតឹមឆាំ២០៣០។
ក្នុងភាព្រកី្រក ្រគប់សមាសភាព េដាយែផ្អកេលើនយ

១.៣

អនុវត្ត្របព័នជា
្ធ តិគាំពារសង្គមនិងវិធានការេផ្សងៗ ឲ្យបានទូទាំង្របេទស និងសេ្រមចឲ្យបាន
ភាគេ្រចើននូវភាព្រគបដណ្ណប់ៃន្របព័ន្ធេនះ ដល់្របជាជន្រកី្រក និង្របជាជនងាយរងេ្រគាះ េនៅ
្រតឹមឆាំ២០៣០។

១.៤

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា បុរស ្រស្តី្រគប់រូប ជាពិេសស្របជាជន្រកី្រកនិង្របជាជនងាយរង
េ្រគាះ មានសិទ្ធិេស្មើគាក្នង
ុ ការេ្របើ្របាស់ធនធានេសដ្ឋកិច្ច និងក្នុងការទទួលបានេសវាមូលដាន
ភាពជាមាស់ និងការ្រគប់្រគងដីនិងកម្មសិទ្ធិេផ្សងេទៀត ធនធានធម្មជាតិ បេច្ចកវិទ ថ្មីៗសម
្រសបនិងេសវាហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ។

១.៥

្រតឹមឆាំ២០៣០កសាងភាពធនរបស់្របជាជន្រកី្រក
ងាយរងេ្រគាះ

និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នង
ុ សានភាព

និងកាត់បន្ថយពីភាពងាយេ្រគាះថាក់និងភាពងាយរងេ្រគាះពី្រពឹត្តការណ៍ធំៗ

ពាក់ព័ន្ធនង
ឹ អាកាសធាតុ និងការភ័យតក់ស្លុតេផ្សងេទៀតេដាយសារេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងប
រិសាន និងេ្រគាះមហន្តរាយនានា។
១.a

ធានាថា

ការេកៀរគរធនធានពី្របភពខុសៗគារួមទាំងតាមរយៈកិច្ចសហ្របតិបត្តិការស្រមាប់

េលើកកម្ពសកា
់ រអភិវឌ្ឍ េដើម្បីផ្តល់នវូ មេធ បាយនិងការព ករណ៍្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ
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្របេទសជាតិនានា ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចស្រមាប់អនុវត្តកម្ម
វិធីនង
ិ េគាលនេយាបាយនានាេដើម្បីបញ្ចប់ភាព្រកី្រកក្នុង្រគប់រូបភាព។
១.b

បេង្កើត្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយសម្រសបេនៅក្រមិតជាតិ ក្រមិតតំបន់ និងក្រមិតអន្តរជាតិ
េដាយែផ្អកេលើយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ្ឍន៍គាំ្រទ្របជាជន្រកី្រកនិងមានលក្ខណៈេយនឌ័រស្រមាប់គាំ
្រទដល់ការពេន្លឿនការវិនិេយាគ ក្នុងែផ្នកលុបបំបាត់ភាព្រកី្រក។

េគលេ

ទី២៖ បញច ប់ភពអត់ឃ្លន សេ្រមចឲយបនសន្តិសខ
ុ េសប ង េធ្វឲ
ើ យ្របេសើរ
េឡើង

ថ នភព

រ ូបតថមភ និង េលើកកមពសក
់ សិកមម្របកបេ

យ

ចីរភព
២.១

្រតឹមឆាំ២០៣០ បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន និងធានានូវការទទួលបានសានភាពេនះេដាយ្របជាជន
្រគប់រូប ជាពិេសស ្របជាជន្រកី្រកនិង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នង
ុ សានភាពងាយរងេ្រគាះ រួម
ទាំងកុមារ ឲ្យរួចផុតភ័យ មានម្ហូបអាហារនិងអាហារូបត្ថម្ភ្រគប់្រគាន់ក្នុងមួយឆាំៗ។

២.២

្រតឹមឆាំ២០៣០ បញ្ចប់្រគប់ទ្រមង់ៃនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ រួមទាំងការសេ្រមចបានេនៅឆាំ២០២៥
នូវ

ចំណច
ុ េដៅែដលបានឯកភាពក្នុងក្រមិតអន្តរជាតិស្តីពភា
ី ព្រកឹននិងភាពស្គមសា្គង
ំ របស់

កុមារអាយុេ្រកាមអាយុ៥ឆាំ និងេដាះ្រសាយនូវត្រមូវការអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យជំទង់ ្រស្តី
មានៃផ្ទេពាះនិង្រស្តីកព
ំ ុងបំេបៅេដាះកូន និង ្រស្តវី យ
័ ចាស់។
២.៣

្រតឹមឆាំ២០៣០ ទទួលបានកំេណើនេទ្វរដងៃន ផលិតផលកសិកម្ម និងចំណូលរបស់ផលិតករ
ធុនតូច ជាពិេសស ្រស្តីកង
្នុ ្រគួសារទុរគត ្រគួសារកសិករ អ្នកគងាលនិងអ្នកេនសាទ រួមទាំង
តាមរយៈការធានានិងការទទួលបានេស្មើភាពគានូវដីធ្លី ធនធានផលិតកម្មេផ្សងេទៀតនិងធាតុ
ចូល ចំេណះដឺង េសវាហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ រនិងកាលានុវត្តភាពស្រមាប់តៃម្លបែន្ថម និងការងារក្នុង
ែផ្នកមិនែមនកសិកម្ម។

២.៤

្រតឹមឆាំ២០៣០

ធានានូវ្របព័នផ
្ធ លិតកម្មមប
្ហូ អាហារែដលមានចីរភាព

កសិកម្មេដាយមានមានការេឆ្លើយតបនឹងបែ្រមប្រមួលអាសធាតុ

អនុវត្តសកម្មភាព

ែដលជួយឲ្យមានការេកើន

េឡើងនូវផលិតកម្មនផ
ិ លិតផល ជួយែថរក ្របព័ន្ធេអកូឡូសុី ជួយព្រងឹងសមត្ថភាពស្រមាប់
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បន ំនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុអា្រកក់ ភាពរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ និងេ្រគាះមហន្តរាយេផ្សង
េទៀត និងេធ្វឲ
ើ ្យ្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់គុណភាពដី។
២.៥

្រតឹមឆាំ២០២០

រក ការេធ្វើពព
ិ ិតកម្មែហ្សនៃន្រគាប់ពូជការេធ្វើកសិកម្មនង
ិ ចំការ

ការផ ំពូជ

សត្វ និង្របេភទសត្វៃ្រពែដលពាក់ពន
័ ្ធ រួមទាំងតាមរយៈការ្រគប់្រគងសម្រសប ការេធ្វើពព
ិ ិធ
កម្មនិងរក ្រគាប់ពូជ េនៅក្រមិតជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ និងេលើកកម្ពស់ការទទួលបាន
ចំែណក្របកបេដាយយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ៃនផល្របេយាជន៍ពកា
ី រេ្របើ្របាស់ធនធានែហ្សននិង
ចំេណះដឹង្របៃពណីយ៍ែដលពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាពជាអន្តរជាតិ
២.a

បេង្កើនការវិនេិ យាគ

រួមទាំងតាមរយៈការេលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តកា
ិ រអន្តរជាតិក្នុងែផ្នក

េហដារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ការ្រសាវ្រជាវនិងេសវាផ្សព្វផ យកសិកម្ម ការអភិវឌ្ឍបេច្ចកវិជានិង
ធនាគារែហ្សនរុក្ខជាតិនង
ិ សត្វេដើម្បីេលើកកម្ពសស
់ មត្ថភាពផលិតក្នង
ុ បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍ
ន៍ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច។
២.b

ែកត្រមូវនិងការពារពាណិជ្ជកម្ម

(ទប់សាត
្ក ់របាំងនិងកំហុសឆ្គងពាណិជ្ជកម្ម)

ក្នុងទីផ រ

ផលិតផលកសិកម្មពិភពេលាក

រួមទាំងការលប់បំបាត់្រគប់ទ្រមង់ទាង
ំ អស់ៃនឧបត្ថមធ
្ភ នដល់

ការនាំេចញផលិតផលកសិកម្ម

និងរាល់វិធីសា្រស្តនាំេចញែដលមានផលប៉ះពាល់ដូចគា

េដាយែផ្អកតាមអាណត្តកា
ិ លៃនកិច្រ្ច បជុំតុមូលពីការអភិវឌ្ឍេនៅទី្រកុងដូហា។
២.c

ឯកភាពេលើវធា
ិ នការណ៍នានា

េដើម្បីធានាកិចដ
្ច ំេណើរការ្របេសើរជាងមុនៃនទីផ រមុខទំនិញ

ម្ហូបអាហារនិងវត្ថុធាតុេដើមស្រមាប់ផលិត និងស្រមបស្រមួលឲ្យការទទួលបានទាន់េពលេវលា
នូវព័ត៌មានពីទីផ រ រួមទាំងេសវាម្ហប
ូ អាហារ េដើម្បីជួយទប់សា្កត់ការែ្រប្របួលខាំងការបស់ៃថ្ល
ម្ហូបអាហារ។
េគលេ

ី ភពរស់េនរបស់្របជជន្របកបេ
ទី៣៖ ធនឲយជវ

យសុខភពល្អ

និង

េលើកកមពសស
់ ខ
ុ មលភពរបស់មនុស ្រគប់រ ូបនិង្រគប់វ័យ
៣.១

ក្រមិតៃនការអភិវឌ្ឍៃន្របេទសកម្ពុជាៈ

សុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋ

បងា្ករហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ។
ុ
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និង

៣.១

្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយអ្រតាមរណៈភាពមាតាេនៅក្រមិតសាកល ឲ្យេនៅក្រមិតទាបជាង
៧០ក្នុងចំេណាម ១០០ ០០០កំេណើតរស់។

៣.២

្រតឹមឆាំ២០៣០ បញ្ចប់ការសាប់ែដលអាចការពារបាន ៃនទារកេទើបេកើតនិងកុមារអាយុេ្រកាម
៥ឆាំ េដាយ្រគប់្របេទសទាំងអស់មានេគាលេដៅកាត់បន្ថយមរណភាពទារកេទើបេកើត ដល់
្រតឹម ១២ ក្នង
ុ ១០០០កំេណើតរស់ និងមរណភាពកុមារេ្រកាមអាយុ ៥ឆាំ យា៉ងេហាចណាស់
ដល់្រតឹម ២៥ ក្នុងចំេណាម ១០០០កំេណើតរស់។

៣.៣

្រតឹមឆាំ២០៣០ បញ្ចប់ការរីករាលដាលេមេរាគេអដស៍ ជំងរឺ េបង ្រគុនចាញ់ ជំងឺមន
ិ ្រតូវបាន
យកចិត្តទក
ុ ដាក់េនៅតំបន់្រតូពិច ជំងេឺ ថ្លើម ជំងឺឆង
្ល តាមទឹក និងជំងឺឆង
្ល េផ្សងេទៀត។

៣.៤

្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានមួយភាគបីៃនមរណៈភាពមុនអាយុកាលរំពឹងទុក ពីជំងឺមន
ិ
់ ុខភាពផ្លូវចិត្តនង
ិ សុខមា
ុ លភាព។
ឆ្លង តាមរយៈ ការការពារនិងការព បាល និងេលើកកម្ពសស

៣.៥

ព្រងឹងការបងា្ករនិងការព បាលការេសពសារធាតុរួមទាំង ការេសពេ្រគឿងេញៀន និងការេ្របើ
្របាស់ជាតិសុរាែដលនាំឲ្យេ្រគាះថាក់។

៣.៦

្រតឹមឆាំ២០២០ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលៃនចំនន
ួ មនុស្សសាប់េដាយេ្រគាះថាក់ចរាចរ
េនៅទូទាំងពិភពេលាក។

៣.៧

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា ការទទួលបានជាសាកលនូវេសវាែថទាំសខ
ុ ភាពផ្លូវេភទ និងេសវា
សុខភាពបន្តពូជ រួមទាំងែផនការ្រគួសារ ព័ត៌មាននិងការអប់រំ និងការេធ្វស
ើ មាហរណកម្មសុខ
ភាពបន្តពូជេទៅក្នុងកម្មវធ
ិ ន
ី ិងយុទ្ធសា្រស្តជាតិ។

៣.៨

សេ្រមចឲ្យបាន នូវសុខភាពល្អជាសកល រួមទាំង ការបងា្ករហានីភ័យែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល
បាននូវេសវាែថទាំសុខភាពចាំបាច់ែដលមានគុណភាព

និង

ការទទួលបានថាំេពទ្យនិងថាំ

បងា្ករចាំបាច់ែដលមានគុណភាព មាន្របសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថភា
ិ ព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។
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៣.៩

្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយជាបេណ្ណើរៗនូវចំនន
ួ មនុស្សសាប់និងឈឺ េដាយសារជាតិគីមីនង
ិ
ខ្យល់្របកបេដាយេ្រគាះថាក់ ការបំពល
ុ ទឹកនិងបរិយាកាស និងការចម្លងេមេរាគ។

៣.a

ព្រងឹងការអនុវត្ត្រកបខ័ណអនុស

របស់អង្គការសុខភាពពិភពេលាក ស្តីពីការ្រតួតពិនត
ិ ្យថាំ

ជក់ ឲ្យបានហ្មត់ចត់េនៅក្នុង្រគប់្របេទស។
៣.b

គាំ្រទដល់ការ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍ វា៉កសា
់ ំងនិងថាំេពទ្យ ស្រមាប់ជំងឆ
ឺ ្លងនិងជំងឺមន
ិ ឆ្លង
ែដលមានផលប៉ះពាល់ជាដំបូងដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍ ផ្តល់នវូ ទទួលបាននូវថាំេពទ្យ
និងវា៉កសា
់ ំងចាំបាច់

េដើម្បីេឆ្លើយតបនឹងេសចក្ត្រី បកាសទី្រកុងដាហាស្តីពីកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពី

ទស្សនវិសយ
័ ពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ពាណិជ្ជកម្មកម្មសិទ្ធិប
ប

(TRIPS) និងសុខភាពសាធារណៈ ែដល

ក់ពីសទ
ិ ្ធិរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងការេ្របើ្របាស់លក្ខខណេពញេលញេនៅ

ក្នុងកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពី ទិដ្ឋភាពែដលពាក់ព័ន្ធនង
ឹ អាជីវកម្មែដលមានកម្មសិទ្ធិប
តបនឹងការការពារសុខភាពសាធារណៈ

និងជាពិេសស

ែដលេឆ្លើយ

ផ្តល់នវូ ការទទួលបានថាំេពទ្យ

ស្រមាប់្របជាជនទាំងអស់។
៣.c

បេង្កើនជាបន្តបនាប់ការវិភាជថវិកាេលើវិស័យសុខាភិបាល និងេ្រជើសេរីសការអភិវឌ្ឍការបណ្ណុះ
បណា្ដល
ពិេសស

និងការជួលបុគ្គលិកែផ្នកសុខាភិបាល

េនៅក្នង
ុ បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជា

េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច

និងបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
៣.d

ព្រងឹងសមត្ថភាពរបស់្របេទសទាំងអស់ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ ស្រមាប់ផ្ត
ឹ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងការ្រគប់្រគងហានិភយ
័ សុខភាព
ល់ព័ត៌មានជាមុន ពាក់ព័ន្ធនង
េនៅក្រមិតជាតិនិងក្រមិតសកល។

េគលេ

ទី៤៖ ធនករអប់រ ំ្របកបេ
េលើកកមពសក
់

្រគប់រ ូប
៤.១

យ គុណភព បរ ិយប័នន និងសមធម៌ និង

នុវត្តភពសិក េពញមួយជីវិត ស្រមប់្របជជន

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា កុមារានិងកុមារីទទួលបានការអប់រំេពញេលញ្របកបេដាយសមធម៌
និងគុណភាព េនៅក្រមិតបឋមសិក និងមធ្យមសិក េដាយមិនមានការបង់ៃថ្លឈ្នួល ែដលនឹង
េធ្វើឲ្យលទ្ធផលៃនការសិក មាន្របសិទ្ធភាព។
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៤.២

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា កុមារានិងកុមារី្រគប់រប
ូ នឹងទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍក្នុងភាពជាកុមារ
តូច ទាំងការែថរក និងការអប់រំេនៅមេត្តយ្យសិក

្របកបេដាយគុណភាព ស្រមាប់េ្រតៀមខ្លួន

្រគប់្រគាន់សក
ិ េនៅក្រមិតបឋមសិក ។
៤.៣

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាការទទួលបានេស្មើភាពគាស្រមាប់បុរសនិង្រស្តី្រគប់រូប នូវការបណ្ណុះប
ណា្ដលបេច្ចកេទសមុខវិជាជីវៈ និងការសិក េនៅក្រមិតឧត្តមសិក

រួមទាំង សាកលវិទ ល័

យ។
៤.៤

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើនជាបន្តបនាប់នូវចំនួនយុវវ័យនិង្របជាជនេពញវ័យែដលមានជំនាញរួម
ទាំងជំនាញបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ ស្រមាប់បំេពញការងារ មុខរបរភាពជាសហ្រគិនសមរម្យ។

៤.៥

្រតឹមឆាំ២០៣០ លុបបាត់កមាតេយនឌ័រេនៅក្នង
ុ វិស័យអប់រំ និងធានាការទទួលបានភាពេស្មើ
ភាពគាក្នង
ុ ការអប់រំ្រគប់ក្រមិត និងេនៅក្នុងការបណ្ណុះបណា្ដលវិជាជីវៈស្រមាប់្រកុមជនងាយរង
េ្រគាះ រួមទាំង្រកុមជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ្របជាជននិងកុមារែដលរស់េនៅក្នុង
សានភាពងាយរងេ្រគាះ។

៤.៦

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា យុវវ័យ្រគប់រូប និងសមាមា្រតភាគេ្រចើនៃន្របជាជនេពញវ័យ ទាំង
បុរសនិង្រស្តី សេ្រមចបាននូវលក្ខខណអក្ខរភាព។

៤.៧

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា អ្នកសិក ្រគប់រូប នឹងទទួលបានចំេណះដឹងនិងជំនាញែដល្រតូវការ
េដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព រួមទាំងក្នុងចំេណាម្របជាជនេផ្សងេទៀតតាមរយៈ
ការសិក ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពនិងជីវភាពពរស់េនៅេដាយចីរភាព មានសិទ្ធិ
មនុស្ស មានសមភាពេយនឌ័រ មានេលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តភា
ិ ពនិងគានអំេពើហិង ្របជាជាតិ
និងការេលើកទឹកចិត្តជាសាកលៃនវប្បធម៌ច្រមុះ
អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។
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និងការរួមចំែណករបស់វប្បធម៌េទៅដល់ការ

៤.a

កសាងនិងេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសមារៈបរិកា្ខអប់រំ

ែដលេធ្វឲ
ើ ្យមានភាពែ្រប្របួលដល់កុមារអ្នក

បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មនិងេយនឌ័រ និងផ្តលន
់ ូវសុវត្ថិភាព គានអំេពើហង
ិ
មានបរិសានៃន
ការសិក ្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននង
ិ មាន្របសិទភា
្ធ ព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។
៤.b

្រតឹមឆាំ២០២០

ព្រងីកជាបន្តបនាប់នូវចំនន
ួ អាហារូបករណ៍ក្នុងសាកលេលាកស្រមាប់បណា្ដ្រប

េទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច បណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះតូចៗកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ បណា្ដ្របេទសក្នុងទ្វិបអា្រហ្វិក ស្រមាប់ការសិក េនៅក្រមិតខ្ពស់ រួម
ទាំង ការបណ្ណុះបណា្ដលវិជាជីវៈ និង បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ កម្មវធ
ិ ីបេច្ចកេទស
វិស្វករនិងវិទ សា្រស្ត េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍និងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍េផ្សង
េទៀត។
៤.c

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនការផ្គត់ផង
្គ ់្រគូបេ្រងៀនែដលមានគុណភាព រួមទាំងតាមរ
យៈ

កិចស
្ច ហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ

ស្រមាប់ការបណ្ណុះបណា្ដល្រគូបេ្រងៀនេនៅក្នុងបណា្ដ

្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច និងក្នុងប
ណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍។
េគលេ

ទី៥៖ សេ្រមចឲយបនសមភពេយនឌ័រ

និងព្រងឹងភពអង់

ចរបស់្រស្តី

និងកុមរ ី្រគប់រ ូប
៥.១

បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់ៃនការេរីសេអើង្របឆាំងនឹង្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់ទីកែន្លង។

៥.២

លុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង េលើ្រស្តីនិងកុមារី

េនៅទីសាធារណៈនិងទីកែន្លងឯកជន

នានា រួមទាំងការជួញដូរ ការេធ្វអា
ើ ជីវកម្មផ្លូវេភទនិងអាជីវកម្មេផ្សងេទៀត។
៥.៣

លុបបំបាត់រាល់ទេង្វើែដលមានេ្រគាះថាក់ ដូចជាការបង្ខំកុមារឲ្យេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការេធ្វើ
ឲ្យមានរបួសសាម្របដាប់បន្តពូជ។

៥.៤.

ទទួលសា្គលន
់ ិងផ្តល់តៃម្លដល់ការងារផ្ទះែដលមិនទទួលកៃ្រម តាមរយៈ ការផ្តល់េសវាសាធារ
ណៈ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងេគាលនេយាបាយគាំពារសង្គម និងេលើកកម្ពស់ការរួមចំែណក
ទទួលខុស្រតូវឲ្យបានសមរម្យ េនៅក្នង
ុ សង្គម្រគួសារនិងសង្គមជាតិ។
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៥.៥

ធានាការចូលរួមេពញេលញនិងមាន្របសិទ្ធភាពរបស់្រស្តី

និងមានឱកាសដូចគាក្នុងភាពជា

អ្នកដឹកនាំេនៅ្រគប់ក្រមិតៃនការេធ្វេើ សចក្តីសេ្រមចក្នុងវិស័យនេយាបាយ េសដ្ឋកិច្ច និងជីវត
ិ ជា
សាធារណៈ។
៥.៦

ធានាការទទួលបានសុខភាពផ្លវូ េភទនិងសុខភាពបន្តពូជ

និងសិទ្ធិបន្តពជ
ូ ជាសកលដូចបាន

ឯកភាពេដាយែផ្អកេលើកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី្របជាជននិងការអភិវឌ្ឍ
និងែផនការ សកម្មភាពទី្រកុងេប៉កាំង និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា។
៥.a

ដំេណើរការកំែណទ្រមង់ េដើម្បីផ្តល់ដល់្រស្តីនូវសិទ្ធិេស្មើភាពគា េលើធនធានេសដ្ឋកច
ិ ្ច ក៏ដូចជា
ការទទួលបានភាពជាមាស់និងការ្រគប់្រគងដីនិងអចលន្រទព្យេផ្សងេទៀត េសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ធនធានធម្មជាតិនិងមរតក េដាយែផ្អកេលើច ប់របស់្របេទស។

៥.b

បេង្កើនការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ េដើម្បីេលើកកម្ពស់ភាពអង់អាចដល់
្រស្តី។

៥.C

អនុម័តនិងព្រងឹងេគាលនេយាបាយនិងបទដានគតិយុត្តិនានា

ស្រមាប់េលើកកម្ពសស
់ មភាព

េយនឌ័រ និងបេង្កើនភាពអង់អាចដល់្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់ក្រមិត។
េគលេ

ទី៦៖ ធនឲយមនទឹកនិងអនម័យ
្របកបេ

៦.១

្រតឹមឆាំ២០៣០

និងករ្រគប់្រគងទឹកនិងអនម័យ

យចីរភព ស្រមប់្របជជន្រគប់រ ូប
សេ្រមចនូវការទទួលបានសាកលកម្មនិងសមធម៌នូវទឹកបរិេភាគែដលមាន

សុវត្ថិភាពនិងតៃម្លសមរម្យ ស្រមាប់្របជាជនទាំងអស់។
៦.២

្រតឹមឆាំ២០៣០ សេ្រមចនូវការទទួលបាន្រគប់្រគាន់និងសមធម៌នូវអនាម័យ ស្រមាប់្របជាជន
្រគប់រូប និងបញ្ចប់ការបេនារបង់េនៅេ្រកៅបង្គន់ េផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើត្រមូវការរបស់្រស្តី
និងកុមារី និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ។
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៦.៣

្រតឹមឆាំ២០៣០ េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងគុណភាពទឹក េដាយកាត់បន្ថយការបំពុល លុបបំបាត់ការ
េបាះបង់សំរាម

និងកាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុតៃនការេបាះបង់េចាលសមារៈនិងសារ

ធាតុជាតិគីមែី ដលមានេ្រគាះថាក់
ែដលមិនបានសមាត

កាត់បន្ថយឲ្យេនៅពាក់កណា្ដលសមាមា្រតៃនសំណល់រាវ

និងបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនវត្ថធា
ុ តុេដើមកេកើតេឡើងវិញ

និងការេ្របើ្របាស់

េឡើងវិញ្របកបេដាយសុវត្ថិភាពជាសកល។
៦.៤

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កន
ើ ឲ្យបានេ្រចើននូវ្របសិទភា
្ធ ពៃនទឹកែដលេ្របើ្របាស់េនៅ្រគប់វិសយ
័
និង
ធានានូវការបូមនិងផ្គត់ផង
្គ ់ទឹកសាប េដើម្បីេដាះ្រសាយការខ្វះខាតទឹក និងកាត់បន្ថយឲ្យបាន
េ្រចើននូវចំនន
ួ ្របជាជនែដលរងេ្រគាះេដាយសារការខ្វះខាតទឹក។

៦.៥

្រតឹមឆាំ២០៣០ អនុវត្តការ្រគប់្រគងការេធ្វើសមាហរណកម្មធនធានទឹកេនៅ្រគប់ក្រមិត រួមទាំងតាម
រយៈ កិច្ចសហ្របតិបត្តកា
ិ រឆ្លងកាត់្រពំែដនឲ្យបានសមរម្យ។

៦.៦

្ធ ឹង្របព័នេ្ធ អកូឡូសុី រួមទាំង ភ្នំ ៃ្រព
្រតឹមឆាំ២០២០ការពារនិងេធ្វឲ
ើ ្យមានទឹកេឡើងវិញ ពាក់ព័នន
ដីេសើម ទេន្ល និងបឹង។

៦.a

្រតឹមឆាំ២០៣០ ព្រងីកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគាំ្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់ប
ណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ក្នុងកម្មវធ
ិ ីនិងសកម្មភាពពាក់ព័នន
្ធ ឹងទឹកនិងអនាម័យ

រួមទាំង

បេច្ចកវិជា ្របមូលទឹក បន បទឹកៃ្រប្របសិទ្ធភាពទឹក សមាតសំណល់រាវ ែកៃច្ននិងេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ។
៦.b

គាំ្រទនិងព្រងឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍មូលដាន

ក្នុងការេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងការ្រគប់្រគង

ទឹកនិងអនាម័យ។
េគ លេ

ទី៧៖

ធនឲយទទួលបនថមពលែដលមនបេចចកេទសទំេនើប្របកប
េ

យចីរភព

ចេជឿជក់បន និងមនតៃម្លសមរមយ ស្រមប់្របជ

ជន្រគប់រ ូប
៧.១

្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាការទទួលបានជាសាកលនូវេសវាថាមពលទំេនើប
និងតៃម្លសមរម្យ។
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អាចទុកចិត្តបាន

៧.២

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើនចំែណកៃនថាមពលកេកើតេឡើងវិញក្នង
ុ ថាមពលច្រមុះជាសាកល។

៧.៣

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើនេទ្វរដងៃនអ្រតាេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្របសិទ្ធភាពថាមពលជាសកល។

៧.a

្រតឹមឆាំ២០៣០ េលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េដើម្បីស្រមបស្រមួលការទទួល
បាន បេច្ចកវិទ និងការ្រសាវ្រជាវពីថាមពលសាត រួមទាំង ថាមពលកេកើតេឡើងវិញ ្របសិទ្ធ
ភាពថាមពល និងបេច្ចកវិទ ឥន្ធនៈ ហ្វូសុីលសាត និងជំរុញការវិនិេយាគក្នុងែផ្នកេហដារចនា
សម្ព័ន្ធថាមពលនិងបេច្ចកវិទ ថាមពលសាត។

៧.b

្រតឹមឆាំ២០៣០ ព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងបេង្កើនសមត្ថភាពបច្ចកេទសស្រមាប់ការផ្គត់
ផ្គង់ េសវាថាមពលែដលមានលក្ខណៈទំេនើបនិងចីរភាព ស្រមាប់្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំង
អស់ ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច រដ្ឋជាែដនេកាះតូចៗកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ និង បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពុំមាន្រពំែដនជាប់សមុ្រទ ្រសបេទៅតាមកម្មវិធី
ស្រមាប់ការគាំ្រទរបស់្របេទសនីមយ
ួ ៗ។

េគ លេ

ទី៨៖ ធនកំេណើនេសដ្ឋកិចច្របកបេ

យចីរភពនិងបរ ិយប័នន

មនមុខ

របរេពញេលញ និងផលិតភព និងមនករងរសមរមយ ស្រមប់្របជ
ជន្រគប់រ ូប
៨.១

រក ស្ថិរភាពកំេណើនេសដ្ឋកិច្ចស្រមាប់មនុស្សមាក់ឲ្យ្រសបតាមលក្ខខណជាតិ

ជាពិេសស

កំេណើន ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប្របចាំឆាំយា៉ងតិច៧%េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍតិចតូច។
៨.២

ិ កម្ម ការបេង្កើន
សេ្រមចឲ្យបានផលិតភាពេសដ្ឋកច
ិ ្ចក្រមិតខ្ពសជា
់ ងមុន តាមរយៈ ការេធ្វើពិពធ
ក្រមិតបេច្ចកវិទ

និងនវានុវត្តន៍ រួមទាំងតាមរយៈ ការេផាតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់េលើវស
ិ ័យ

ែដលមានតៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ និងឧស ហកម្មអតិពលកម្ម។
៨.៣

េលើកកម្ពស់េគាលនេយាបាយត្រមង់ទិសការអភិវឌ្ឍែដលគាំ្រទសកម្មភាពផលិតកម្មបេង្កើត
ការងារ សមរម្យ សហ្រគិនភាព ការៃច្ន្របឌិតនិងនវានុវត្តន៍ និងេលើកទឹកចិត្តក្នុងការចុះបញ្ជី
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ជាផ្លូវការ និងកំេណើនសហ្រគាស មី្រកូតូចៗ និងមធ្យម រួមទាំង តាមរយៈ ការទទួលបានេស
វាហិរញ្ញវត្ថុ។
៨.៤

រហូតដល់ឆា២
ំ ០៣០

េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់

ភាពស័ក្តសិទ្ធៃនធនធានជាសកល

ស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់និងផលិតកម្ម និងកិច្ចខិតខំ្របឹងេដើម្បីបេញ្ជៀស កំេណើនេសដ្ឋកច
ិ ្ចមាន
ផលប៉ះពាល់ដល់បរិសាន ្រសបតាម្រកបខ័ណកម្មវិធីរយៈេពល១០ឆាំ ស្តីពីផលិតកម្មនង
ិ ការ
េ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព េដាយនាំមុខេដាយបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍ។
៨.៥

្រតឹមឆាំ២០៣០ សេ្រមចឲ្យបានការងារេពញេលញ្របកបេដាយផលិតភាព និងការងារសម
រម្យស្រមាប់្រស្តីនិងបុរស

រួមទាំងស្រមាប់កមាំងពលកម្មវ័យេក្មងនិង្របជាជនែដលបាត់បង់

សមត្ថភាពពលកម្ម និងទទួលបាន្របាក់ឈ្នួលពលកម្មេស្មើគាចំេពាះ្របេភទពលកម្មេស្មើគា។
៨.៦

្រតឹមឆាំ២០២០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននូវយុវជន ែដលគានការងារេធ្វើ គានការអប់រំ ឬគាន
ការ បណ្ណុះបណា្ដល។

៨.៧

ចាត់វិធានការនានាជាបនាន់និងមាន្របសិទ្ធភាពេដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មេដាយបង្ខំ
ទាសភាពសម័យទំេនើបនិងការជួញដូរមនុស្ស

បញ្ចប់

និងធានាការហាមឃាត់និងការលុបបំបាត់

ពលកម្មកុមារេដាយរួមទាំង ការេ្រជើសេរីសនិងេ្របើ្របាស់េយាធាជាកុមារ និង្រតឹមឆាំ២០២៥
បញ្ចប់នូវ្រគប់ទ្រមង់ទាំងអស់ៃនពលកម្មកុមារ។
៨.៨

ការពារសិទនា
្ធិ នារបស់កុមារ

និងេលើកកម្ពសស
់ ុវត្ថិភាពនិងធានាបរិសានការងារស្រមាប់

ពលករទាំងអស់ រួមទាំងពលករចំណាក្រសុក ជាពិេសស ជនចំណាក្រសុកជា្រស្តី និង អ្នក
ែដលេធ្វើការងារមិនជាប់លាប់។
៨.៩

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើតនិងអនុវត្តេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់េលើកកម្ពស់េទសចរណ៍
្របកបេដាយចីរភាព ែដលបេង្កើតការងារនិងេលើកកម្ពស់វប្បធម៌និងផលិតផលក្នុង្រសុក។

៨.១០

ព្រងឹងសមត្ថភាពរបស់សាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុង្រសុក េដើម្បីេលើកកម្ពស់និងព្រងីកការទទួលបាន
េសវាធនាគារ េសវាធានារា៉ប់រង និងេសវាហិរញ្ញវត្ថុ ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។
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៨.a

បេង្កើនហិរញ្ញប្បទានស្រមាប់គាំ្រទវិស័យពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច រួមទាំងតាមរយៈ្រកបខ័ណេលើក
កម្ពស់ការេធ្វស
ើ មាហរណកម្មស្រមាប់ជំនួយបេច្ចកេទសពាក់ពន
័ ្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មដល់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។

៨.b

្រតឹមឆាំ២០២០ េរៀបចំនិងអនុវត្តយទ
ុ ្ធសា្រស្តសកលស្រមាប់ការងារយុវវ័យ និងអនុវត្តកតិកា
ស

េគលេ

សកលពីមុខរបរ របស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ។

ទី៩៖ ក

ងេហ ្ឋ រចនសមព័នែធ ដលធន់នង
ឹ បែ្រមប្រមួល

េលើកកមពសឧ
់ ស ហូបនីយកមម្របកបេ
េលើកកមពសន
់
៩.១

កសធតុ

យចីរភពនិងបរ ិយប័នននង
ិ

នុវត្តន៍

អភិវឌ្ឍេហដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធែដលមានគុណភាព អាចេជឿជាក់បាន ធននឹងបែ្រមប្រមួលអាកាស
ធាតុ និងចីរភាព រួមទាំង េហដារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់និងឆ្លងកាត់្រពំែដន្របេទស េដើម្បីគា្រំ ទដល់
ការអភិវឌ្ឍេសដ្ឋកិច្ចនង
ិ ជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន្របេសើរ

ជាមួយនឹងការេផាតការយក

ចិត្តទក
ុ ដាក់េលើការទទួលបានេដាយសមរម្យនិងសមធម៌ ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូម។
៩.២

េលើកកម្ពសឧ
់ ស ហូបនីយកម្ម្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព និង្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើន
ឲ្យបានេ្រចើន ឧស ហកម្មែដលរួមចំែណក បេង្កត
ើ ការងារនិងផលិតផលក្នង
ុ ្រសុកសរុប ឲ្យ
្រសបតាមកាលៈេទសៈជាតិ និងបេង្កន
ើ ការរួមចំែណកេនះេទ្វដង េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដល
មានការអភិវឌ្ឍតិចតួច។

៩.៣

បេង្កើនការទទួលបានេសវាហិរញ្ញវត្ថុ ៃនឧស ហកម្មធុនតូចនិងសហ្រគាសេផ្សងៗេទៀត ជាពិ
េសស េនៅក្នង
ុ បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ រួមទាំង ឥណទានសម្រសបនិងការេធ្វស
ើ មាហរ
ណកម្មឧស ហកម្មនិងសហ្រគាសទាំងេនាះ េទៅក្នុងសងាក់តៃម្លនិងទីផ រ។

៩.៤

្រតឹមឆាំ២០៣០

បេង្កន
ើ សមត្ថភាពេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងបំពាក់បែន្ថមលទ្ធភាពរបស់ឧស

ហកម្ម េដើម្បីេធ្វើឲ្យមានចីរភាព ជាមួយនឹងការបេង្កន
ើ ្របសិទ្ធភាពៃនការេ្របើ្របាស់ធនធាន និង
ការទទួលយកបេច្ចកវិទ និងដំេណើរការឧស ហកម្មសម្រសបែដលសាត និងមិនប៉ះពាល់ប
12

រិសាន េដាយ្រគប់្របេទសទាំងអស់្រតូវេធ្វើសកម្មភាពឲ្យ្រសបតាមសមត្ថភាពរបស់េគេរៀងៗ
ខ្លួន។
៩.៥

េលើកកម្ពសកា
់ រ្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត បេង្កន
ើ សមត្ថភាពបេច្ចកវិទ របស់វស
ិ ័យឧស ហកម្ម
េនៅ្រគប់្របេទស ជាពិេសស បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងេនាះ ្រតឹមឆាំ២០៣០ េលើក
ទឹកចិត្តនវានុវត្តនន
៍ ិងបេង្កន
ើ ចំនន
ួ ៃនពលករ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍ

ក្នង
ុ ្របជាជន១លាន

នាក់ និងការចំណាយដល់ការ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ្ឍែផ្នកសាធារណៈនិងឯកជន។
៩.a

ស្រមបស្រមួលឲ្យមានការអភិវឌ្ឍេហដារចនាសម្ព័ន្ធែដលមានភាពបន ំ និង្របកបេដាយចីរ
ភាព េនៅក្នង
ុ បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការេលើកកម្ពស់ការគាំ្រទហិរញ្ញវត្ថុ បេច្ចក
វិទ និងបេច្ចកេទស ដល់បណា្ដ្របេទសេនៅទ្វិបអា្រហ្វិក បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតួចបណា្ដ្របេទសែដលពុំមាន្រពំែដនជាប់សមុ្រទកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍

និងបណា្ដរដ្ឋជាែដន

េកាះតូចៗកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
៩.b

គាំ្រទការអភិវឌ្ឍ ការ្រសាវ្រជាវ និងនវានុវត្តន៍បេច្ចកវិជាក្នុង្រសុក ក្នង
ុ បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ
អភិវឌ្ឍន៍ រួមទាំងតាមរយៈការធានានូវការអនុវត្តបរិសានេគាលនេយាបាយស្រមាប់ ពិពធ
ិ
កម្មឧស ហកម្មនិងការផ្តល់តៃម្លបែន្ថមដល់ទំនិញេ្របើ្របាស់។

៩.c

បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនការទទួលបានបេច្ចកវិទ ព័តមា
៌ ននិងទូរគមនាគមន៍ និងខិតខំ្របឹងែ្របង
ផ្តល់នូវការទទួលបានឲ្យបានសមរម្យនិងជាសកលនូវេសវាអុន
ិ ទ័រណិត ក្នង
ុ បណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តច
ិ តួច ្រតឹមឆាំ២០២០។

េគលេ

ទី១០៖ កត់បនថយវិសមភពេនកនង្របេទសនិ
ងកនងចំ
េ
ុ
ុ

មប

្ត ្របេទស

នន

១០.១

្រតឹមឆាំ២០៣០

សេ្រមចឲ្យបានចំណូលរបស់្របជាជនចំនន
ួ

៤០%ៃន្របជាជនទាំងអស់

ែដលមានចំណូលទាបជាងេគនូវកំេណើនជាបន្តបនាប់និងេដាយចីរភាពក្នុងអ្រតាខ្ពស់ជាង
ក្រមិតមធ្យមរបស់ជាតិ។

13

១០.២

្រតឹមឆាំ២០៣០

ផ្តលភា
់ ពអង់អាចនិងជំរុញបរិយាប័ន្នសង្គម

េសដ្ឋកច
ិ ្ច

និងនេយាបាយ

ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រប
ូ េដាយមិនគិតពីសានភាព អាយុ េភទ ការបាត់បង់សមត្ថភាពពល
កម្ម ពូជសាសន៍ ជនជាតិភាគតិច ជនជាតិេដើម សាសនា ឬេសដ្ឋកិច្ច ឬសានភាពេផ្សងេទៀ
ត។
១០.៣

ធានាផ្តល់នូវឱកាសេស្មើៗគា និងកាត់បន្ថយវិសមភាពៃនលទ្ធផល រួមទាំងតាមរយៈ ការលុប
បំបាត់ ច ប់ េគាលនេយាបាយ និងការអនុវត្ត ែដលមានលក្ខណៈេរីសេអើង និងជំរុញការ
េរៀបចំលិខត
ិ បទដានគតិយុត្តិ េគាលនេយាបាយ និងការអនុវត្តសកម្មភាព ឲ្យបាន្រតឹម្រតូវ។

១០.៤

ឯកភាពេលើេគាលនេយាបាយនានា ជាពិេសស េគាលនេយាបាយស្តីពីសារេពើពន្ធ ្របាក់េបៀ
វត្សរ៍ ការគាំពារសង្គម និង សេ្រមចឲ្យបានជាបន្តបនាប់សមភាពេ្រចើនជាងមុន។

១០.៥

េធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងបញ្ញត្តិ និងការតាមដានសាប័ននិងទីផ រហិរញ្ញវត្ថុសាកល និងព្រងឹងការ
អនុវត្តបទប្បញ្ញត្តិទាំងេនះ។

១០.៦

ធានាការេលើកកម្ពស់ភាពជាតំណាងនិងសេម្លង ស្រមាប់ បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ េនៅ
ក្នុងការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ក្នង
ុ េសដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងសកល និងសាប័ន ហិរញ្ញវត្ថុនានា
េដើម្បីផ្តល់នូវ សាប័នែដលមាន ្របសិទ្ធភាព ភាពេជឿជាក់ គណេនយ្យភាពនិងមានច ប់
េពញេលញ។

១០.៧

ស្រមបស្រមួលឲ្យ្របជាជនវ័យចាស់

ែដលេធ្វើចណា
ំ
ក្រសុកនិងពុមា
ំ នទីលំេនៅច ស់លាស់

មានសុវត្ថភា
ិ ព ្រតឹម្រតូវតាមច ប់ និងេដាយទទួលខុស្រតូវរួម តាមរយៈ ការអនុវត្តែផនការ
និងេគាលនេយាបាយផាស់ប្តូរទីលំេនៅែដលមានការ្រគប់្រគងល្អ។
១០.a

អនុវត្តេគាលការណ៍និង្រប្រពឹតក
្ត ម្មពិេសសនិងេដាយែឡកស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ
អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តច
ិ តួច ឲ្យ្រសបតាមកិច្ច្រពម
េ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក។
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១០.b

េលើកទឹកចិតច
្ត ំេពាះជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការវិនិេយាគផាល់ពី
បរេទស ដល់បណា្ដរដ្ឋែដលមានត្រមូវការជាងេគ ជាពិេសសបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួច

បណា្ដ្របេទសេនៅក្នុងទ្វិបអា្រហ្វក
ិ

បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗែដលកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍ និងបណា្ដ្របេទសែដលពុមា
ំ ន្រពំ្របទល់ជាប់សមុ្រទកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យ្រសបតាម
ែផនការនិងកម្មវិធីជាតិនានារបស់្របេទសនីមយ
ួ ៗ។
១០.c

្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយៃថ្លឈ្នួលេផ្ទរ្របាក់របស់ជនចំណាក្រសុក ឲ្យេនៅទាបជាង ៣%
និងលុបបំបាត់្របព័ន្ធេផ្ទរ្របាក់ែដលមានៃថ្លឈ្នួល ខ្ពស់ជាង៥%។

េគលេ

ទី១១៖ េធ្វើឲយទី្រកុង និងទីកែន្លង

ី ្រមប់្របជជន មនលកខ
ំងទីលេំ នថមស

ណៈ បរ ិយប័នន សុវតថិភព ធននឹងបែ្រមប្រមួល

កសធតុនិងចីរ

ភព
ិ ព ្រគប់្រគាន់ និង
១១.១ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាឲ្យ្របជាជន្រគប់រូបទទួលបានផ្ទះសមរម្យ សុវត្ថភា
ទទួលបានេសវាមូលដាននិងេលើកកម្ពស់សានភាពតំបន់លំេនៅដានមិនទាន់េរៀបរយ។
១១.២ ្រតឹមឆាំ២០៣០

ផ្តល់នូវការទទួលបានស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប

នូវ្របព័ន្ធដក
ឹ ជញ្ជន
ូ ែដល

សមរម្យ សុវត្ថិភាព និងចីរភាព េធ្វឲ
ើ ្យ្របេសើរេឡើងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ ជាពិេសសព្រងីកការដឹក
ជញ្ជូនសាធារណៈ េដាយេផាតការយកចិត្តទក
ុ ដាក់ជាពិេសសេលើត្រមូវការរបស់្រស្តី កុមារ
ែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ

្របជាជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម

និង

្របជាជនវ័យចាស់។
១១.៣ ្រតឹមឆាំ២០៣០

េលើកម្ពស់នគរូបនីយកម្ម្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព

ស្រមាប់ការចូលរួម

សមត្ថភាព

េរៀបចំែផនការនិង្រគប់្រគងការតាំងទីលេំ នៅថ្មី្របកបេដាយចីរភាពនិង

សមាហរណកម្ម េនៅ្រគប់្របេទស។
១១.៤ ព្រងឹងកិចខ
្ច ត
ិ ខំ្របឹងែ្របងបងា្ករនិងការពារវប្បធម៌និងមរតកធម្មជាតិរបស់ពិភពេលាក
១១.៥ ្រតឹមឆាំ២០៣០

កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនចំនួនមនុស្សសាប់

ចំនន
ួ មនុស្សែដលរងផលប៉ះ

ពាល់ពីេ្រគាះមហន្តរាយ និងកាត់បន្ថយជាបន្តបនាប់ការបាត់បង់េសដ្ឋកច
ិ េ្ច ដាយផាល់ ពាក់
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ព័ន្ធនង
ឹ ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបជាសកល េដាយសារេ្រគាះមហន្តរាយ រួមទាំង េ្រគាះមហន្ត
រាយពាក់ព័នន
្ធ ឹងទឹក ជាមួយនឹងការេផាតការយកចិត្តទក
ុ ដាក់េលើ ការការពារ្របជាជន្រកី្រក
និង្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុងសានភាពងាយរងេ្រគាះ។
១១.៦ ្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយការបំពល
ុ បរិសានក្នង
ុ មនុស្សមាក់េនៅទី្រកុង រួមទាំងតាមរយៈការ
េផាតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់េលើ គុណភាពខ្យល់ និងការ្រគប់្រគងសំណល់េនៅទី្រកុង និងតំបន់
េផ្សងេទៀត។
១១.៧ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ផ្តល់នូវការទទួលបានការេ្របើ្របាស់ជាសកលទីលានសាធារណៈែដលមាន
ពណ៌ៃបតង មានសុវត្ថភា
ិ ព បរិយាប័ន្ន និងអាចេ្របើ្របាស់បាន ជាពិេសស ស្រមាប់្រស្តន
ី ិង
កុមារ ្របជាជនមនុស្សចាស់ និង្របជាជនែដលបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម។
១១.a

គាំ្រទការភាប់ទំនាក់ទំនងវិជមា
្ជ នៃនេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងបរិសាន រវាងតំបន់ទ្រី បជុំជន
និងតំបន់ជនបទេដាយព្រងឹងការេរៀបចំែផនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនិងតំបន់។

១១.b

្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កន
ើ ឲ្យបានេ្រចើននូវចំនួនទី្រកុងនិងការតាំងទីលំេនៅថ្មី ែដលយល់្រពមនិង
អនុវត្តតាម

េគាលនេយាបាយនិងែផនការសមាហរណកម្មែដល្របកបេដាយបរិយាប័ន្នការ

េ្របើ្របាស់ធនធានមាន្របសិទ្ធភាព បន្ធូរបន្ថយនិងបន ំនឹងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ មាន
ភាពធន់នឹងេ្រគាះមហន្តរាយ និងអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តឲ្យ្រសបតាម្រកបខ័ណទី្រកុងេសនដាយ
ស្រមាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យពីេ្រគាះមហន្តរាយ ឆាំ២០១៥-២០៣០ ការ្រគប់្រគងហានិភ័យ
េ្រគាះមហន្តរាយទូេទៅេនៅ្រគប់ក្រមិត។
១១.c

គាំ្រទបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច រួមទាំងតាមរយៈ ជំនយ
ួ បេច្ចកេទសនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នង
ុ ការកសាងអគារនានាែដលធុនរឹងមាំនិង្របកបេដាយចីរភាព េដាយេ្របើ្របាស់
វត្ថុធាតុេដើមក្នុង្រសុក។

េគលេ

ទី១២៖ ធនឲយមនចីរភពកនងទ្រមង់
ៃនករេ្របើ្របស់និងផលិតកមម
ុ
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១២.១ អនុវត្ត្រកបខ័ណ

១០ឆាំ

ៃនកម្មវិធីផលិតកម្មនិងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព្រគប់

្របេទស ្រតូវអនុវត្តសកម្មភាព េដាយមានបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍ជាអ្នកដឹកនាំ េដាយេផាត
ការយកចិតទ
្ត ុកដាក់េលើការអភិវឌ្ឍ និងសមត្ថភាពៃនការអភិវឌ្ឍរបស់្របេទសនានា។
១២.២ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាព និងេ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិេដាយមាន
្របសិទ្ធភាព។
១២.៣ ្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយជាសកលឲ្យបានពាក់កណា្ដលៃនម្ហូបអាហារែដលេបាះបង់េចាល
ក្នុងមនុស្សមាក់ េនៅ្រមិតៃនការលក់រាយនិងេនៅក្រមិតេ្របើ្របាស់ និងកាត់បន្ថយការបាត់បង់
េស្បៀងអាហារក្នុងសងាក់ផលិតកម្មនិងផ្គត់ផ្គង់

រួមទាំងការបាត់បង់េ្រកាយេពល្របមូលផ

ល។
១២.៤ ្រតឹមឆាំ២០២០ សេ្រមចឲ្យបានការ្រគប់្រគងបរិសានល្អ ពាក់ព័នន
្ធ ឹងការេបាះបង់េចាលសារ
ធាតុគីមីនិងសំណល់្រគប់្របេភទ តាមរយៈ ការែកៃច្នេឡើងវិញ ឲ្យ្រសបតាម្រកបខ័ណកិច្ចកិច្ច
្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ

និងកាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននូវការបេញ្ចញសំណល់ទាំងេនាះេទៅក្នុង

បរិយាកាស ក្នុងទឹក និងក្នុងដី េដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យេនៅទាបបំផុតនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
របស់វា េលើសុខភាព្របជាជននិងបរិសាន
១២.៥ ្រតឹមឆាំ២០៣០ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើន ការបេង្កត
ើ សំណល់ តាមរយៈការការពារ ការកាត់
បន្ថយ ការែកៃច្នេឡើងវិញ និងការេ្របើ្របាស់េឡើងវិញ។
១២.៦ េលើកទឹកចិត្រ្ត កុមហ៊ុន ជាពិេសស បណា្ដ្រកុមហ៊ន
ុ ធំៗនិង្រកុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ឲ្យយល់្រពមការ
អនុវត្ត្របកបេដាយចីរភាព

និងបញ្ចូលព័ត៌មានស្តីពីការេធ្វឲ
ើ ្យមានចីរភាព

េទៅក្នុងរបាយ

ការណ៍ជា្របចាំ។
១២.៧ េលើកកម្ពសកា
់ រអនុវត្តសវនកម្មជាសាធារណៈែដលមានចីរភាព
នេយាបាយនិងអាទិភាពជាតិនានា។
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ឲ្យ្រសបតាមេគាល

១២.៨ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាថា ្របជាជនេនៅ្រគប់ទក
ី ែន្លង ទទួលបានព័តមា
៌ ននិងចំេណះដឹងនានា
ែដលពាក់ពន
័ ្ធនិងស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព

និងជីវភាពរស់េនៅ្របកបេដាយ

សុខដុមជាមួយធម្មជាតិ។
១២.a

គាំ្រទបណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ ក្នង
ុ ការព្រងឹងសមត្ថភាពវិទ សា្រស្តនង
ិ បេច្ចកេទស
របស់ខ្លួន េដើម្បីឈានេឆាះេទៅរកទ្រមង់ចីរភាពជាងមុនៃនផលិតកម្មនង
ិ ការេ្របើ្របាស់។

១២.b

អភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តឧបករណ៍នានា

េដើម្បីតាមដាន្រតួតពិនត
ិ ្យផលប៉ះពាល់ៃនការអភិវឌ្ឍន៍

្របកបេដាយចីរភាព ស្រមាប់វិស័យេទសចរណ៍្របកបេដាយចីរភាព ែដលបេង្កើតការងារនិង
េលើកកម្ពស់វប្បធម៌នង
ិ ផលិតផលក្នុង្រសុក។
១២.c

ពន្យល់បក្រសាយពីភាពគាន្របសិទភា
្ធ ពៃនការឧបត្ថម្ភធនេលើឥន្ធនៈហ្វូសុីល

ែដលការេ្របើ

្របាស់នាំឲ្យមានសំណល់េ្រចើន និងនាំឲ្យទីផ រមានការែ្រប្របួល ្រសបតាមសានភាពរបស់
្របេទសជាតិនីមួយៗ រួមទាំង តាមរយៈ ការការែ្របការបង់ពន្ធ និងបំបាត់ជាបេណ្ណើរៗនូវការ
ឧបត្ថម្ភធនទាំងេនាះ េនៅទីណាែដលមាន េដើម្បីេឆ្លើយតបេទៅនឹងផលប៉ះពាល់បរិសានពីការ
េ្របើ្របាស់ឥន្ធនៈេនះ

្រតូវេផាតការយកចិត្តទក
ុ ដាក់េពញេលញេលើត្រមូវការនិងលក្ខខណ

ជាក់លាក់ របស់បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ និងកាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុតផលប៉ះ
ពាល់ជាអវិជ្ជមានែដលអាចមាន

េទៅេលើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរេបៀបែដលការពារ្របជាជន្រកី្រក

និងផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍។
េគលេ

ទី១៣៖

ចត់វិធនករជបនទន់ េដើមប ី្របយុទធ្របឆ ំងនឹងបែ្រមប្រមួល
កសធតុ និងផលប៉ះពល់របស់

១៣.១ ព្រងឹងសមត្ថភាពធន្រទាំនិងភាពបន ំេទៅនឹងេ្រគាះធម្មជាតិនិងេ្រគាះមហន្តរាយពាក់ព័នន
្ធ ឹង
អាកាសធាតុ ស្រមាប់្រគប់្របេទស។
១៣.២ េធ្វើសមាហរណកម្មការវាស់ែវងបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ
សា្រស្ត និងែផនការជាតិ។
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េទៅក្នុងេគាលនេយាបាយ

យុទ្ធ

១៣.៣ េលើកកម្ពសកា
់ រអប់រំ ការេលើកម្ពស់ការយល់ដឹង និងេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមនុស្សនិង សាប័
ន ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុការបន ំ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ និង
ការផ្តល់នូវការេ្រកើនរំលក
ឹ ឲ្យ្របយ័តជា
្ន មុន។
១៣.a

្រតឹមឆាំ២០២០ អនុវត្តនវូ ការេប្តជាចិត្ត ែដលជាការអនុវត្តេដាយបណា្ដភាគីជា្របេទសអភិវឌ្ឍ
ន៍

េទៅនឹងអនុស

ៃន្រកបខ័ណសហ្របជាជាតិស្តីពីបែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ

េដើម្បី

សេ្រមចេគាលេដៅៃនការេកៀរគរមូលនិធិរួមគាឲ្យបាន ១០០ពាន់លានដុលារក្នង
ុ មួយឆាំ ពី
្រគប់្របភព េដើម្បីេដាះ្រសាយនូវត្រមូវការរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េនៅក្នង
ុ បរិការណ៍
ៃនសកម្មភាពនានាស្រមាប់បន្ធូរបន្ថយនិងមានតមាភាពេលើការអនុវត្ត

និងកិច្រ្ច បតិបត្តិការ

េពញេលញនូវ មូលនិធប
ិ រិយាកាសពណ៌េខៀវ តាមរយៈ ការេកៀរគរមូលធន ឲ្យបានឆាប់
តាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន
១៣.b

ជំរុញយន្តការស្រមាប់េលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ស្រមាប់ឲ្យែផនការនិងការ្រគប់្រគងប
ពាក់ព័ន្ធនង
ឹ បែ្រមប្រមួលអាកាសធាតុ

នានា

េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តច
ិ តួច

និងរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ រួមទាំង ការេផាតការយកចិត្តទុដាក់េលើ ្រស្តី យុវវ័យ និង
សហគមន៍្របជាជនមូលដាននិង្របជាជនភាគតិច។
េគលេ

ទី១៤៖ អភិរក និងេ្របើ្របស់្របកបេ

យចីរភពនូវ ម

និងធនធនសមុ្រទ ស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ

សមុ្រទ សមុ្រទ
យចីរភព

ុ ្រគប់្របេភទេនៅក្នុងសមុ្រទ ជា
១៤.១ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ការពារ និងកាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនការបំពល
ពិេសស ពីបណា្ដសកម្មភាពនានាែដលេផ្តើមេចញពីេលើដី រួមទាំង ការបំពល
ុ េដាយ សំណល់
ក្នុងសមុ្រទ និងអាហារបំប៉ន។
១៤.២ ្រតឹមឆាំ២០២០ ្រគប់្រគងឲ្យបានេ្រចើន និងការពារ្របព័ន្ធេអកូឡូសុីេនៅក្នុងសមុ្រទតាមេឆ្នរនិង
ទឹកសាបេដើម្បីេចៀសវាងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននានា រួមទាំង តាមរយៈការព្រងឹង ភាពធន់
របស់វា និងដំេណើរការសកម្មភាពស្រមាប់េធ្វឲ
ើ ្យមានភាពដូចេដើមវិញ េដើម្បីសេ្រមចឲ្យបាន
នូវមហាសាគរនិងែដនទឹកសាបែដលមានផលិតភាពនិងសុខភាព។
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១៤.៣ កាត់បន្ថយឲ្យេនៅក្រមិតទាបបំផុត

និងេដាះ្រសាយពីផលប៉ះពាល់របស់អាសុីតកម្មមហាស

មុ្រទ តាមរយៈ ការេលើកកម្ពស់កិចស
្ច ហ្របតិបត្តិការែផ្នកវិទ សា្រស្ត េនៅ្រគប់ក្រមិត។
១៤.៤ ្រតឹមឆាំ២០២០

អនុវត្តការ្របមូលផល្រតី្រតឹម្រតូវតាមច ប់្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព

និង

លុបបំបាត់ការេនសាទេលើសក្រមិតការេនសាទខុសច ប់គានការអនុញាតិនិងគានរបាយ
ការណ៍ និងអនុវត្តែផនការ្រគប់្រគងតាមែបបវិទ សា្រស្តេដើម្បីបេង្កើនបរិមាណផល្រតី ក្នុងរ
យៈេពលខ្លី ែដលអាចេធ្វើេទៅបាន យា៉ងេហាចណាស់ អាចផលិតបាន ទិនផ
្ន ល្រតីក្នុងក្រមិត
បរិមាណនិរន្តភាព ដូចបានកំណត់េដាយលក្ខណៈជីវសា្រស្ត។
១៤.៥ ្រតឹមឆាំ២០២០ អភិរក្សយា៉ងតិច ១០% ៃនតំបន់េឆ្នរតំបន់កង
្នុ សមុ្រទ ្រសបតាមច ប់ជាតិ
និងអន្តរជាតិ និងែផ្អកេលើព័ត៌មានវិទ សា្រស្ត
១៤.៦ ្រតឹមឆាំ២០២០ ហាមឃាត់នូវទ្រមង់ជាក់លាក់ៃនការឧបត្ថមធ
្ភ នេលើការេនសាទ ែដលនឹងរួម
ចំែណកដល់ការការេនសាទេលើសសមត្ថភាព

លុបបំបាត់ការឧបត្ថម្ភធនែដលរួមចំែណក

ដល់ការេនសាទខុសច ប់ មិនផ្តល់របាយការណ៍ និងមិន្រសបច ប់ និងទប់ទល់នឹងការ
ឧបត្ថម្ភថ្មីៗែដលដូចគានឹងការឧបត្ថមធ
្ភ ន ទទួលសា្គល់ថា ការេធ្វើ្រប្រពឹត្តកម្មេផ្សងៗគានិង
េដាយែឡក្របកបេដាយសម្រសបនិងមាន្របសិទ្ធភាព
ឌ្ឍន៍និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តច
ិ តួច

ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវ
គួរែត្រតូវបានបញ្ចូលេទៅក្នុងែផ្នកៃន

ការចរចាពីការឧបត្ថម្ភធនដល់ការេនសាទ របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក។
១៤.៧ ្រតឹមឆាំ២០៣០ បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពីេសដ្ឋកិចដ
្ច ល់បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ពីការេ្របើ្របាស់ធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកប
េដាយចីរភាព រួមទាំងតាមរយៈ ការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាពនូវការេនសាទ ជលវប្បកម្ម
និងេទសចរណ៍។
១៤.a

បេង្កើនចំេណះដឹងែផ្នកវិទ សា្រស្ត អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព្រសាវ្រជាវ និងេផ្ទរបេច្ចកវិទ សមុ្រទ
េផាតការយកចិតទ
្ត ុកដាក់េលើលក្ខខណនិងការែណនាំរបស់គណៈកម្មការអន្តររដាភិបាល
សាករសា្រស្តស្តីពីការេផ្ទរបេច្ចកវិទ សមុ្រទ េដើម្បីេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងសុខភាពសមុ្រទ និង
េលើកកម្ពសកា
់ រចូលរួមរបស់ជីវច្រមុះសមុ្រទ
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េទៅក្នង
ុ ការអភិវឌ្ឍៃនបណា្ដ្របេទសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិេសសបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍ និងបណា្ដ្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។
១៤.b

ផ្តល់នូវការទទួលបានធនធានសមុ្រទនិងទីផ រ ចំេពាះអ្នកេនសាទ្រទង់្រទាយតូច។

១៤.c

េលើកកម្ពសកា
់ រអភិរក្ស និងការេ្របើ្របាស់សមុ្រទនិងធនធានក្នុងសមុ្រទ្របកបេដាយចីរភាព
តាមរយៈ ការអនុវត្តច ប់អន្តរជាតិ ែដលបានបងាញេនៅក្នុង UNCLOS ែដលផ្តល់នូវ្រកបខ័
ណគតិយុត្ត ស្រមាប់ការអភិរក្សនិងេ្របើ្របាស់សមុ្រទនិងធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកបេដាយចី
រភាព ដូចបានប

េគលេ

ក់ក្នុងកថាខ័ណទី១៥៨ ៃនត្រមូវការរបស់េយើងនាេពលអនាគត។

ទី១៥៖ ករពរ

្ត រ និងជំរ ុញករ្រប្របស់្របកបេ

យចីរភពនូវ្របព័នធ

េអកូឡសុ
ូ េី នេលើែដន េគក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ
្របយុទធ្របឆ ំងនឹងឱនភពដីបញឈប់

យចីរភព

និងបែង្វរទិសៃនករសឹកេរច

ី ិងជីវច្រមុះ
រ ឹលគុណភពដី និងបញឈប់កឲ
ំ ុ យបត់បង់ជីជតិដន

១៥.១ ្រតឹមឆាំ២០២០ ធានាការអភិរក្ស ការសារនិងការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនូវ្របព័ន្ធេអ
កូឡូសុីក្នុងទឹកសាបេនៅែដនេកាះនិងេនៅេលើេគាក និងេសវា ជាពិេសស ៃ្រពេឈើ ដីេសើម ភ្នំ
និងដីស្ងួត ឲ្យ្រសបតាមកតព្វកច
ិ ្ចេ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ។
១៥.២ ្រតឹមឆាំ២០២០
្របេភទ

េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាព

នូវៃ្រពេឈើ្រគប់

កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលនូវការបំផាញៃ្រពេឈើៃ្រពេឈើែដលបាត់បង់

និង

បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនជាសកលការដាំេដើមេឈើនង
ិ ការដាំៃ្រពេឈើេឡើងវិញ
១៥.៣ ្រតឹមឆាំ២០៣០

្របយុទ្ធ្របឆាំងនឹងការបំផាញៃ្រពេឈើ

េធ្វឲ
ើ ្យដូចេដើមេឡើងវិញដីែដល

បាត់បង់ជីជាតិ រួមទាំង ដីែដលទទួលផលប៉ះពាល់ពី វាលរេហាដានកម្មភាពរាំងស្ងួត និងទឹក
ជំនន់េធ្វើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ ពិភពេលាកែដលមានដីមន
ិ មានការខូចខាត។
១៥.៤ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ធានាការអភិរក្ស្របព័ន្ធេអកូឡូសុីេនៅៃ្រពភ្នំ រួមទាំងជីវច្រមុះេនៅទីេនាះ េដើម្បី
េលើកកម្ពសស
់ មត្ថភាពក្នង
ុ ការផ្តល់អត្ថ្របេយាជន៍ចាំបាច់ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរ
ភាព។
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១៥.៥ អនុវត្តចំណាត់ការចាំបាច់និងជាបនាន់ េដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើលំេនៅដាន
ធម្មជាតិ កាត់បន្ថយឲ្យបានពាក់កណា្ដលនូវការបាត់បង់ជវី ច្រមុះ និង ្រតឹមឆាំ២០២០ ការពារ
និងបងា្ករការបាត់បង់ផុតពូជនូវ្របេភទែដលគ្រមាមកំែហងផុតពូជ។
១៥.៦ េលើកម្ពស់ការែបងែចកេដាយសម្រសបនិងសមធម៌

នូវផល្របេយាជន៍ទទួលបានពីការេ្របើ

្របាស់្របភពៃនពូជនិងេលើកកម្ពសកា
់ រទទួលបានសមរម្យ នូវ្របភពទាំងេនាះ ដូចបានឯក
ភាពជាអន្តរជាតិ
១៥.៧ អនុវត្តសកម្មភាពជាបនាន់េដើម្បីបញ្ចប់ការបរបាញ់និងជួញដូរ្របេភទពូជ រុក្ខជាតិ និងពពួក
សត្វែដល្រតូវបានការពារ និងេដាះ្រសាយទាំងត្រមូវការនិងការផ្គត់ផ្គងខ
់ ុសច ប់ៃនផលិតផល
សត្វៃ្រព។
១៥.៨ ្រតឹមឆាំ២០២០ ដាក់ឲ្យអនុវត្តវិធានការនានា េដើម្បីការពារការដាក់ឲ្យអនុវត្ត និងកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់ការរីករាលដាលៃន្របេភទរុកា្ខជាតិនិងសត្វពីបរេទស។
១៥.៩ ្រតឹមឆាំ២០២០ បញ្ចូលតៃម្ល្របព័ន្ធេអកូឡូសុីនិងជីវច្រមុះ េទៅក្នុងែផនការជាតិនិងែផនការ
មូលដាន ដំេណើរការៃនការអភិវឌ្ឍ យុទ្ធសា្រស្តនិងគណេនយ្យភាពស្រមាប់កាត់បន្ថយភាព
្រកី្រក។
១៥.a

េកៀរគរនិងបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើនធនធានហិរញ្ញវត្ថព
ុ ី្រគប់្របភព

េដើម្បីអភិរក្សនិងេ្របើ្របាស់

្របកបេដាយចីរភាពជីវច្រមុះនិង្របព័នេ្ធ អកូឡូសុី។
១៥.b

េកៀរគរធនធានឲ្យបានេ្រចើនពី្រគប់្របភពនិងេនៅ្រគប់ក្រមិត
្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរភាព

េដើម្បីផល
្ត ់ហិរញ្ញវត្ថស
ុ ្រមាប់

និងផ្តលន
់ ូវការឧបត្ថម្ភ្រគប់្រគាន់ដល់បណា្ដ្របេទស

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េដើម្បីអនុវត្តការ្រគប់្រគងបានល្អ្របេសើរ រួមទាំងស្រមាប់ការអភិរក្ស និងការដាំ
ៃ្រពេឈើេឡើងវិញ។
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១៥.c

េលើកកម្ពសកា
់ រគាំ្រទជាសកលដល់កិច្ចខត
ិ ខំ្របឹងែ្របងក្នុងការការពារការបរបាញ់

និងការ

ជួញដូរ្របេភទពូជសត្វនង
ិ រុកា្ខជាតិែដល្រតូវបានការពារ រួមទាំង តាមរយៈការបេង្កន
ើ សមត្ថភាព
ដល់សហគមន៍មូលដាន េដើម្បីែស្វងរកកាលានុវត្តភាពៃនការរស់េនៅ្របកបេដាយចីរភាព។
េគលេ

ទី១៦៖ េលើកកមពសស
់ ងគមែដលមនសន្តភ
ិ ព ្របកបេ
ករអភិវឌ ្របកបេ

យចីរភព

ស្រមប់្របជជន្រគប់រ ូប និងក

យបរ ិយប័នន េដើមប ី

ផ្តលន
់ ូវករទទួលបនយុត្តិធម៌
ង

ថ ប័នែដលមន្របសិទធភព

គណេនយយភព និងបរ ិយប័នន េន្រគប់ក្រមិត
១៦.១ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើនរាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង

និងអ្រតាមរណភាពេដាយអំេពើហិង

េនៅ

្រគប់ទក
ី ែន្លង។
១៦.២ លុបបំបាត់ការរំេលាភបំពានការេធ្វអា
ើ ជីវកម្ម

ការជួញដូរ

និងរាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង និង

ទារុណកម្ម្របឆាំងនឹងកុមារ
១៦.៣ េលើកកម្ពស់វធា
ិ នការច ប់ េនៅក្រមិតជាតិនិងអន្តរជាតិ និងធានាការទទួលបានយុត្តិធម៌េស្មើ
ភាពគា ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។
១៦.៤ ្រតឹមឆាំ២០៣០

កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើននូវលំហូរហិរញ្ញវត្ថុនិងេ្រគឿងសពាវុធខុសច ប់

ព្រងឹងការបានដូចេដើមវិញ និងការទទួលបានមកវិញនូវអចលន្រទព្យែដល្រតូវបានលួច និង
្របយុទ្ធ្របឆាំងនឹងអង្គការឧ្រកឹដ្ឋកម្ម្រគប់ទ្រមង់។
១៦.៥ កាត់បន្ថយឲ្យបានេ្រចើន រាល់ទ្រមង់ៃនអំេពើពុករលួយនិងការសុីសំណូក។
១៦.៦ េរៀបចំសាប័នឲ្យមាន្របសិទ្ធភាព តមាភាព និងគណេនយ្យភាព េនៅ្រគប់ក្រមិត។
១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច េដាយមានការចូលរួមពី្រគប់តំណាង េដាយមានការទទួល
ខុស្រតូវ្របកបេដាយបរិយាប័ន្នេនៅ្រគប់ក្រមិត។
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១៦.៨

េបើកទូលាយនិងព្រងឹងការចូលរួមរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េនៅក្នុងសាប័នអភិបាល
កិច្ចសកល។

១៦.៩ ្រតឹមឆាំ២០៣០ ផ្តល់អត្តស

ណផ្លូវច ប់ដល់្របជាជន្រគប់រប
ូ រួមទាំង ការចុះបញ្ជីកេំ ណើត។

១៦.១០ ធានាការទទួលបានជាសាធារណៈ នូវព័ត៌មាននិងការការពារសិទ្ធិេសរីភាពមូលដាន ឲ្យ្រសប
តាមបទដានគតិយុត្តជាតិ និងកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ។
១៦.a

ព្រងឹងបណា្ដសាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិ រួមទាំងតាមរយៈ កិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េដើម្បីក
សាងសមត្ថភាពេនៅ្រគប់ក្រមិតជាពិេសស េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ស្រមាប់ទប់
សា្កត់អំេពើហង
ិ
និង្របយុទ្ធ្របឆាំងនឹងអំេពើភាវរកម្មនិងឧ្រកឹដ្ឋកម្ម។

១៦.b

េលើកកម្ពសន
់ ិងជំរុញការអនុវត្តច ប់និងេគាលនេយាបាយស្តីពី ការមិនេរីសេអើងស្រមាប់ការ
អភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។

េគលេ

ទី១៧៖ ព្រងឹងមេធយបយអនុវត្តនន និងបេងកើតភពរស់រេវើកៃនភព
ជៃដគូសកល ស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ

យចីរភព

១៧.១ ព្រងឹងការេកៀរគរធនធានក្នុង្រសុក រួមទាំងតាមរយៈការគាំ្រទពីអន្តរជាតិដល់បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍

េដើម្បីេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុង្រសុកស្រមាប់ការ្របមូលពន្ធនិង

ចំណូលេផ្សងេទៀត។
១៧.២ បណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍន៍្រតូវអនុវត្តនវូ ការសន របស់ខ្លួន

ក្នុងការផ្តល់ជំនយ
ួ អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ

រួមទាំងការសន េដាយបណា្ដ្របេទសអភិវឌ្ឍជាេ្រចើន ក្នង
ុ ការេធ្វើឲ្យសេ្រមចបានចំណុចេដៅ
ៃនការផ្តលជ
់ ន
ំ ួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ០,៧% ៃនចំណល
ូ ជាតិសរុប េទៅដល់បណា្ដ្របេទសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ និងពី ០,១៥% ដល់ ០,២% ៃនចំណូលជាតិសរុប េទៅដល់បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច បណា្ដ្របេទសែដលផ្តល់ជន
ំ ួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការ ្រតូវបានផ្តល់ការេលើក
ុ េដៅ ក្នុងការផ្តល់ជំនួយេនះយា៉ងតិច ០,២%ៃនចំណូល
ទឹកចិតឲ
្ត ្យពិចារណាកំណត់ចំណច
ជាតិសរុប ដល់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។
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១៧.៣ េកៀរគរធនធានហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី្របភពច្រមុះ

ស្រមាប់ផ្តល់ដល់បណា្ដ្របេទសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍។
១៧.៤ ជួយដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ក្នង
ុ ការទទួលបាន្របកបេដាយចីរភាពនូវបំណុលរ

យៈេពលែវង តាមរយៈេគាលនេយាបាយស្រមបស្រមួល ែដលមានេគាលបំណងជំរញ
ុ ការផ្ត
ល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ការបន្ធូរបន្ថយបំណុល ការែកទ្រមង់បណ
ំ ុលតាមែតអាចេធ្វើេទៅបាន និង
េដាះ្រសាយបំណុលបរេទសរបស់បណា្ដ្របេទស្រកី្រកែដលជំពាក់បំណុលខ្ពស់

េដើម្បីកាត់

បន្ថយភាពការភ័យ្រពួយពីបំណុល។
១៧.៥ ទទួលយកនិងអនុវត្តរបបជំរុញការវិនិេយាគ

ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍

តិចតួច។
១៧.៦ េលើកកម្ពសក
់ ិច្ចសហ្របតិបត្តិការេជើង-ត្បូង

កិច្ចសហ្របតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង

កិច្ចសហ

្របតិបត្តិការតំបន់្រតីេកាណនិងកិចស
្ច ហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ េលើនង
ិ ការទទួលបាន វិទ
សា្រស្ត បេច្ចកវិទ

និងនវានុវត្តន៍ និងេលើកកម្ពសកា
់ រែចករំែលកការយល់ដង
ឹ ស្តីពីទ្រមង់ៃន

ការឯកភាពទាំងសងខាង

រួមទាំងតាមរយៈការេធ្វើឲ្យ្របេសើរេឡើង

ការស្រមបស្រមួលក្នុង

ចំេណាមយន្តការែដលមាន្រសាប់ ជាពិេសស ក្នុងក្រមិតសហ្របជាជាតិ និងតាមរយៈ យន្ត
ការស្រមបស្រមួលបេច្ចកវិទ សកល។
១៧.៧ េលើកកម្ពសកា
់ រអភិវឌ្ឍ ការផ្ទរ ការផ្សព្វផ យ និងការផ យេចញ នូវបេច្ចកវិទ បរិសានសម
្រសប ដល់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្នង
ុ ទ្រមង់អនុេ្រគាះ រួមទាំង ទ្រមង់សម្បទាននិងការ
ចូលចិត្ត ដូចបានឯកភាពគាេទៅវិញេទៅមក។
១៧.៨ ្រតឹមឆាំ២០១៧េធ្វើ្របតិបត្តិការេពញេលញ ធនាគារបេច្ចកវិទ និងវិទ សា្រស្ត និងយន្តការក
សាងសមត្ថភាពពី បេច្ចកវិទ និងនវានុវត្តន៍ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍
តិចតួច និងេលើកកម្ពសកា
់ រេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ែដលមានសមត្ថភាព ជាពិេសសបេច្ចកវិទ
ព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍។
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១៧.៩ េលើកកម្ពសកា
់ រគាំ្រទពីអន្តរជាតិ

ស្រមាប់ការអនុវត្តការកសាងសមត្ថភាពែដលបានកំណត់

ចំណុចេដៅនិងមាន្របសិទ្ធភាព ក្នង
ុ បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ េដើម្បីគាំ្រទែផនការជាតិ
ក្នុងការអនុវត្តនូវ្រគប់េគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយចីរភាព

រួមទាំងតាមរយៈ

កិចស
្ច ហ

្របតិបត្តិការេជើង-ត្បូង កិច្ចសហ្របតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការតំបន់្រតីេកា
ណ។
១៧.១០ េលើកកម្ពស់្របព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មច្រមុះ ែដលមានលក្ខណៈជាសកលមានមូលដានច ប់ េបើក
ទូលាយនិងសមធម៌េ្រកាមអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក

រួមទាំងតាមរយៈការសន្និដានៃន

ការចរចាេ្រកាមរេបៀបវារៈទី្រកុងដាហាស្តីពីការអភិវឌ្ឍ។
១៧.១១ បេង្កើនឲ្យបានេ្រចើន

ការនាំេចញរបស់បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

ជាពិេសស

្រតឹមឆាំ

២០២០ ជាមួយនឹងទិដភា
្ឋ ពមួយែដលបេង្កើនេទ្វដងការ ចំែណកៃនការនាំេចញរបស់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច េទៅក្នង
ុ ការនាំេចញក្នង
ុ សកលេលាក។
១៧.១២ េធ្វឲ
ើ ្យសេ្រមចបានទាន់េពលនូវការអនុវត្ត ការេលើកែលងពន្ធនិង ការទទួលបានកូតាទីផ រ
េលើកែលងពន្ធេលើមូលដានចុងេ្រកាយ ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តច
ិ តួច
ឲ្យ្រសបតាមការសេ្រមចចិត្តរបស់អង្គការពាណិជក
្ជ ម្មពិភពេលាក រួមទាំងតាមរយៈការធានា
ថាតួនាទីៃនការអនុេ្រគាះ

ចំេពាះការអនុវត្តេដើមដំបូងៃននាំេចញពីបណា្ដ្របេទសែដលមាន

ការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច មានលក្ខណៈតមាភាព ងាយ្រសួល និងរួមចំែណកក្នុងស្រមបស្រមួល
ការទទួលបានទីផ រ។
១៧.១៣

េលើកកម្ពសស
់ ្ថិរភាព មា៉្រកូេសដ្ឋកច
ិ ស
្ច កល រួមទាំង តាមរយៈការស្រមបស្រមួលេគាល

នេយាបាយ និងការបន្សុីេគាលនេយាបាយ។
១៧.១៤ េលើកកម្ពសកា
់ របន្សុីេគាលនេយាបាយ ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាព។
១៧.១៥ េគារពបរិយាកាសនិងការដឹកនាំេគាលនេយាបាយរបស់្របេទសនីមួយៗ េដើម្បីបេង្កើតនិងអនុ
វត្តេគាលនេយាបាយនានា ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក និងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរ
ភាព។
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១៧.១៦ េលើកកម្ពសភា
់ ពជាៃដគូសកល

ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ្របកបេដាយចីរភាពការបំេពញបែន្ថម

េដាយភាពជាៃដគូែដលជាអ្នកមានចំែណកពាក់ពន
័ ្ធច្រមុះ ែដលេកៀរគរនិងែចករំែលកចំេណះ
ដឺងជំនាញបេច្ចកវិទ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ

េដើម្បីគាំ្រទការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ្ឍន៍

្របកបេដាយចីរភាពេនៅ្រគប់្របេទស ជាពិេសសបណា្ដេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
១៧.១៧េលើកទឹកចិតន
្ត ិងេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពក្នុងែផ្នកសាធារណៈ
ែផ្នកសាធារណៈនិងែផ្នកឯកជន

និងជាមួយសង្គមសុីវិល

រវាង

កសាងភាពជាៃដគូែផ្អកេលើបទ

ពិេសាធន៍នង
ិ យុទ្ធសា្រស្តផ្តល់ធនធានៃនភាពជាៃដគូ។
១៧.១៨ ្រតឹមឆាំ២០២០ េលើកកម្ពស់ការគាំ្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់បណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍ
ន៍

រួមទាំងដល់បណា្ដ្របេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច

កំពុងអភិវឌ្ឍន៍

េដើម្បីបេង្កើនឲ្យបានេ្រចើន

និងបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ

ភាពអាចរកបានទាន់េពលៃនទិន្នន័យែដលមាន

គុណភាពខ្ពស់ និងេជឿជាក់បាន បំែបកតាមចំណូល េយនឌ័រ អាយុ ជាតិសាសន៍ ជនតិភាគ
តិច សានភាពៃនការផាស់ប្តូរទីលំេនៅ ការបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម ទីតាំងភូមិសា្រស្ត និង
លក្ខណៈេផ្សងេទៀតែដលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងបរិការណ៍ជាតិ។
១៧.១៩ ្រតឹម២០៣០ កសាងេដាយែផ្អកេលើការផ្តួចេផ្តើមែដលមាន្រសាប់ េដើម្បីអភិវឌ្ឍមេធ បាយ
វាស់ែវងពីវឌ្ឍនភាពៃនការអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដាយចីរភាព

ែដលបំេពញផលិតផលក្នុង្រសុក

សរុប និងគាំ្រទការកសាងសមត្ថភាពែផ្នកស្ថិតិ េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកំពង
ុ អភិវឌ្ឍន៍។
េគលេ

ទី ១៨៖ ករេបសសម្អតមីន/សំណល់ជតិផះពី
ទុ ស្រងគម និងករសេ្រងគះ
ជនរងេ្រគះ

១៨.១ េបាសសមាតៃផ្ទដីចមា្ករមីន/ស.ផ.ស.ែដលបានដឹងឲ្យអស់្រតឹមឆាំ២០៣០។
១៨.២

កាត់បន្ថយេ្រគាះថាក់េដាយសារមីន/ស.ផ.ស. េនៅតិចជាង១០នាក់ក្នុងមួយឆាំ ្រតឹមឆាំ២០៣០

១៨.៣ េលើកកម្ពសស
់ ិទ្ធិ និងគុណភាពជីវិតរបស់ជនពិការេដាយសារមីន/សំណល់ជាតិផះ្ទុ ពីស្រងា្គម
ឲ្យបានកាន់ែត្របេសើរេឡើង។
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