គោលការណ៍គ្រឹះ ១១ចំណុច របស់្ណបក្សគបជាជនក្ម្ពជា
ុ
ដដើមបីបនតកសាង និងការពារមាតុ ភូមិ ពីឆ្នាំ ២០១៣-២០១៨ គណបកសរបជាជនកមពុជា

មានដោលការណ៍ដូចតដៅ៖

១- សាមគគីរបជាជាតិទាំងមូល ដោយមិនបបងបចកអាំពីនិន្ននការនដោបាយ អតីតកាល ដភទ
ជាំ ដនឿ សាសន្ន ដដើមកាំដណើតជាតិ និងឋានៈកនុងសងគមដឡើយ ដលើមូលោានដោរពរបតិបតតិខ្ជាប់ខ្ួន
ា

នូ វរដាធមមនុញ្ញនន រពះរាជាណាចរកកមពុជា និ ងបាវចន្ន ជាតិ សាសន្ន រពះមហាកសរត ដដើមបីបថរកា
ពរងី ករាល់សមិទផ
ធ ល បដលសដរមចបានតាំងពីនថៃជ័យជាំនះ៧មករា និងធាន្នដជាគជ័យកនុងដាំដណើរ
ការកសាង និងការពារមាតុ ភូមិ តដៅមុខ្ដទៀត។
២- កសាង

ពរងឹងដខ្ឿនការពារជាតិរបស់របជាជនបដលមានកងកមាលាំងរបោប់អាវុធរគប់

របដភទជា សនូលដ៏រ ឹងមាាំ និងមានការោាំរទោ៉ ងសកមមពីរបជាជន ដដើមបីការពារសនតិភាព ការពារ
ឯករាជយ អធិបដតយយ និងបូរណភាពទឹកដី កមពុជាដៅរគប់កាលៈដទសៈ។ ការពាររ ឹងមាាំដខ្ឿនសនតិ
សុខ្ជាតិ ទប់សាាត់ បង្ក្រាបបទឧរកិដា រគប់របដភទ និងរាល់អាំដពើដលមើសចាប់ឱ្យមានរបសិទភា
ធ ព
ខ្ពស់ រកាសថិរភាព សណា
ត ប់ធានប់សាធារណៈ និង សុវតថិភាពភូមិ ឃុាំ ឱ្យរ ឹងមាាំ ដដើមបីការពារជីវភាពដ៏
សុខ្សានតរបស់របជាជន ដលើកកមពស់ដសចកតីនថលថូររបស់
ន
សងគមជាតិ និងធាន្នដាំដណើរការអភិវឌ្ឍ
ដសដាកិចច សងគម។

៣- ការពាររបបរាជានិយមអាស្ស័យរដាធមមនុញ្ញ និងរបព័នន
ធ ដោបាយរបជាធិបដតយយដសរ ី
ពហុបកស បនតពរងឹង ពរងីកលទធិរបជាធិបដតយយទាំងដៅថ្ននក់ជាតិ និងថ្ននក់ដរកាមជាតិ ឱ្យកាន់បតរ ឹងមាាំ
ស្សបដៅនឹ ង សាំណូមពរននការអភិវឌ្ឍដសដាកិចច សងគម ។ បនតកសាងពរងឹងនីតិរដារបកបដោយ
របព័ នច
ធ ាប់រគប់រោន់ មានការអប់រ ាំផសពវផាយចាប់ ទូលាំទូលាយ មានការអនុវតតចាប់រតឹមរតូវ និង
មានរបសិទភា
ធ ព ធាន្នសមតថភាព និងយុតិធ
ត ម៌សរមាប់មនុសសរគប់ រប
ូ ចាំដពាះមុខ្ចាប់ ។ រាាំងសាាត់
រាល់ទរមង់ននការដរបើ របាស់សិទិអ
ធ ាំណាច បាំពានដលើចាប់ និទទណឌភាព និងអាំដពើហិងារគប់ រប
ូ ភាព។
៤- ោាំរទដបកខភាពសដមតចអគគមហាដសន្នបតីដតដជា ហ៊ុន បសន ជាន្នយករដាមង្ក្នីនត នរពះ
រាជាណាចរកកមពុជា សរមាប់នីតិកាលទី ៥ ននរដាសភា និងនីតិកាលបនតបន្នទប់ដទៀត។ របកាន់យក

ដោលការណ៍ ដរៀបចាំ រាជរោាភិបាលចរមរះជាមួយគណបកសហ៊ុនសុ
វ
ិនបុិច ខ្ិតខ្ាំ ពរងឹងពរងីកសហ
របតិ បតតិការដ៏ជិតសនិទជា
ធ មួយ រគប់កមាលាំងនដោបាយ និងមជឈោានន្នន្នកនុងសងគមបដលមានឆនទៈ
ដសនហាជាតិពិតរបាកដ ដដើមបីរបមូល កមាលាំងកសាង និងការពារមាតុភូមិ ។

៥- ការពារ និងដលើកសទួយសិទិដធ សរ ីភាពរគប់ោ៉ងរបស់របជាពលរដា ដូចមានបចងកនុងរដា

ធមមនុញ្ញ ដសចកតីបថលងការណ៍ជាសកលរបស់អងគការសហរបជាជាតិ រពមទាំងកតិកា និងអនុ សញ្ញញ
អនតរជាតិ ន្នន្នសតីពី សិទិម
ធ នុសស ជាអាទិ៍ សិទិ មា
ធ នជី វ ិតរស់ដៅ សិទិ ធរបកបរបរចិញ្ចឹមជី វ ិត សិទិ ដធ ធវើ
នដោបាយ សិទិប
ធ ដញ្ញ
ច ញមតិ ដសរ ីភាពខ្ជងសារព័ត៌មាន ដសរ ីភាពខ្ជងជាំដនឿសាសន្ន សិទិប
ធ ដងាើត
សហជី ព និងអងគការវ ិជាាជីវៈន្នន្ន ៘ របជាជនមានក់ៗទទួលបានពីរដារបកបដោយសមធម៌នូវ
ផលរបដោជន៍ ខ្ជងដសដាកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ អប់រ ាំ សុខ្ជភិបាល និងដសវាសាធារណៈដផសងៗ
ដទៀត។ កិ ចស
ច ហរបតិបតតិការរវាងរដា និងសងគមសុីវ ិល រតូវបានយកចិតទ
ត ុកោក់ពរងឹង ពរងីក
ដោយឈរដលើដោលការណ៍អភិបាលកិចល
ច អ និងនីតិរដា។
៦- ដលើកកមពស់ការផតល់ដសវាសាធារណៈរគប់ បផនកដៅរគប់ថ្ននក់ជូនរបជាជន និងរគប់មជឈោាន
ឱ្យ បានកាន់ បតរបដសើរដឡើងទាំងគុណភាព របសិទធភាព និងវ ិសាលភាព ជាដសវាសាធារណៈបដល
ដៅដកៀក ជាមួយរបជាជន និងទទួលបានការដជឿទុកចិតត។ ពរងឹងសមតថភាពរបស់មង្ក្នីសា
ត ធារណៈ
កនុងការផតល់ដសវា ជូនរបជាជន របកបដោយភាពដសាមះរតង់ និងការទទួលខ្ុសរតូវ។ រាាំងសាាត់ និង
មានវ ិធានការមុឺងមា៉ ត់តម ចាប់ ចាំដពាះមង្ក្នី តណាបដលបានរបរពឹតប
ត ៉ះពាល់ដល់សិទិ ធ និងផល
របដោជន៍របស់របជាជន។ បដងាើនវបបធម៌ និងផនត់គាំនិតដោរព និងបថរការទពយសមបតតិសាធារណៈ ។
៧- បនតជាំរញ
ុ ដាំដណើរការននកាំបណទរមង់រដាដ៏សុីជដរៅ និងទូលាំទូលាយរួមមាន៖ កាំបណ
ទរមង់ រដាបាលសាធារណៈ ការរបឆ្ាំងអាំដពើ ពុករលួយ កាំបណទរមង់កងកមាលាំងរបោប់អាវុធ កាំបណ
ទរមង់ ចាប់ និង របព័នយ
ធ ុតិធ
ត ម៌ កាំបណទរមង់ ការរគប់រគងហិរញ្ញ វតថុសាធារណៈ កាំបណទរមង់ វ ិមជឈការ
និ ងវ ិសហមជឈការ កាំបណទរមង់ដីធី ល ជលផល ការរគប់រគងនរពដឈើ ធនធានធមមជាតិ និងបរ ិសាថន
ដដើ មបីធាន្នអភិបាលកិចល
ច អ និងការអភិវឌ្ឍដសដាកិចច សងគម របកបដោយចីរភាព។
៨-

ជាំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដសដាកិចឱ្
ច យសដរមចបានកាំដណើនខ្ពស់របកបដោយចីរភាពកនុងរយៈ

ដពលបវង ដលើមូលោានកាន់ បតទូលាយ និងកាន់បតមានសមតថភាពរបកួតរបបជងដឡើង ទនទឹមនឹងការ
ជាំ រញ
ុ សមាហរណកមមដសដាកិចក
ច មពុជាដៅកនុងតាំបន់

រួមចាំបណកដធវើឱ្យសហគមន៍ដសដាកិចអា
ច សា៊ន

បានសដរមចដៅឆ្នាំ ២០១៥ ។ អភិវឌ្ឍវ ិស័យឯកជនបដលជាកាលមា៉ សុីនននកាំដណើនដសដាកិចច
ទក់ទញវ ិនិ ដោគផ្ទទល់ពីបរដទស

និង

ជាំរញ
ុ វ ិនិ ដោគកនុងស្សរក

ដដើមបីបដងាើនដលបឿនអភិវឌ្ឍន៍

ពិ ពិធកមមដសដាកិចច និងការបដងាើតការររ។ ដលើក កមពស់ការបបងបចកបផលផ្ទាននកាំដណើនដសដាកិចច
របកបដោយសមធម៌ បនតកាត់បនថយអរតភាពរកីរកឱ្យបាន ដលើស ១%កនុង១ឆ្នាំ យកចិតទ
ត ុកោក់

កាត់បនថយគមាលតរវាងអនកមានចាំណូលខ្ពស់ និងអនកមានចាំណូលទប រវាងទីរករង និងជនបទ ។
បនតផតល់អាទិភាពចាំដពាះការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអគគិសនី ទឹ ក ផលូវ និ ងធនធានមនុសស។ បនតអនុវតតការមិន
យកពនធដលើដីធី លរបស់កសិករបដលបងាបដងាើនផលជាលកខណៈរគួសារ ការបបងបចកដីជូន របជាជន
បដលោមនដីសរមាប់ សង់លាំដៅសាថន

និងបងាបដងាើនផល

និងការរកាបដនដនសាទទឹកសាបទាំង

អស់ ទុកសរមាប់ របជាដនសាទដធវើដនសាទជាលកខណៈរគួសារ និងជាកបនលងអភិរកសជលផល ។
រកាឱ្យបាននូវ សថិរភាពរបាក់ដរៀល និងនថលទាំនិញចាំបាច់សរមាប់ជីវភាពរបជាជន។
៩- បថរកា និងបនតពរងីករាល់សមិទផ
ធ លរបស់សដមតចអគគមហាធមមដពាធិ សាល ជា សុីម ស
ដមតច អគគមហាដសន្នបតីដតដជា ហ៊ុន បសន សដមតចអគគមហាពញាចរកី ដហង សាំរ ិន រពមទាំងថ្ននក់
ដឹ កន្នាំ

សមាជិក

សមាជិកា គណបកសរបជាជនកមពុជា និ ងសបបុរសជនទាំងឡាយបដលបាន
កសាងជូ នរបជាជនដៅ រគប់មូលោាន ដូចជា ផលូវ សាពន របព័នធា
ធ រាសាស្តសត អគគិសនី សាលាដរៀនរគប់
ករមិត មជឈមណឌលបណុត ះ បណា
ត លវ ិជាាជីវៈ មណឌលសុខ្ភាព លាំដៅសាថន វតតអារាម ស្សះទឹក អ

ណូត ងទឹ ក ជាដដើម។ ពរងឹងរាល់ វ ិធានការដដើមបីកាត់ បនថយហានិភ័យដរោះមហនតរាយ ជួយអនតរាគ
មន៍សដង្ក្រគះរបជាជនបដលរតូវរងដរោះ ដោយដរោះមហនតរាយដផសងៗ ដហើយមិនទុកឱ្យរបជាជន
ណាមានក់ រតូវោច់ដសបៀងដោយមិនបានដឹង និងមិន បានដោះស្សាយដឡើយ។ បនតយកចិតទ
ត ុកោក់
ដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ននរបជាជនរកីរក។
១០- អភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រ ាំ សុខ្ជភិបាល ការររ វបបធម៌ សងគមកិចច ឱ្យដឆលើយតបនឹងសាំណូម
ពរ ននការជាំរញ
ុ ដលបឿនកសាងជាតិ ការដធវើឱ្យកាន់ បតរបដសើរដឡើងនូវគុណភាពននការរស់ដៅរបស់
របជាជនរពមទាំងការដលើកកមពស់តនមលសីលធម៌ និងអតតសញ្ញញណជាតិ។ បនតបដងាើនរបាក់ ដបៀវតស
ជូ នមង្ក្នីរា
ត ជការសុីវ ិល និ ងកងកមាលាំងរបោប់អាវុធឱ្យមានជីវភាពបានកាន់បតរបដសើរដឡើង ដោយ
បផអកដលើកាំដណើនដសដាកិចច និងភាព រទរទង់ននថវ ិកាជាតិ ធាន្នការដបើកផតល់របាក់ដបៀវតស និងរបប
ដោលនដោបាយឧបតថមដភ ផសងៗឱ្យមាន របសិទភា
ធ ព និងតមាលភាព ។ បនតជាំរញ
ុ ការដាំដឡើងរបាក់
ឈនួល ដលើកកមពស់ជីវភាព និងលកខខ្ណឌការរររបស់ កមមករនិដោជិតដៅតមដរាងចរក សហរោស
ដោយបផអកដលើមូលោានចាប់ការររ។ ពរងឹងពរងីករបព័នធ សុវតថិភាពសងគម ដដើមបីជួយោាំរទដល់
រករមជនបដលរយទទួលរងដរោះ។ ពរងឹងសមធម៌ ដយនឌ្័រ ដលើកកមពស់ តួន្នទី និងសាថនភាព
របស់ស្តសតីកុងសងគ
ន
ម ការពារ ដលើកសទួយសិទិជា
ធ មូលោានទាំង៤របស់កុមារ។ ការពារ ដលើក កមពស់
សិទិជ
ធ នពិ ការ
និ ងអនក

យកចិតទ
ត ុកោក់ចាំដពាះសុខ្ភាពជនចស់ជរា។

បដលមានគុណបាំណាច់ចាំដពាះជាតិមាតុ ភូមិ

។

ដលើកកមពស់តួន្នទីអតីតយុទធជន

អភិវឌ្ឍយុវជន

ទាំងខ្ជងចាំដណះដឹង

ចាំ ដណះដធវើ សុខ្ភាព កាយសមបទ និងសីលធម៌ ឱ្យកាលយជាកមាលាំងសនូលបនតដវនរបកបដោយថ្នម
ពលរបសជា់ តិ។

១១- បនតខ្ិតខ្ាំដធវើការតស៊ូតមផលូវចាប់ដៅតុលាការយុតិធ
ត ម៌អនតរជាតិ ដដើមបីឱ្យតុលាការដនះ

បកស្សាយសាលរកមឆ្នាំ ១៩៦២ សតីពីបូរណភាពបដនដីបដលសថិតដៅកនុងអធិបដតយយភាពកមពុជា

ដៅតាំ បន់ របាសាទរពះវ ិហារ។ បនតដលើកកមពស់ការអនុវតតនដោបាយការបរដទស អពារកឹត សនតិ
សហវ ិជាមាន និ ងមិនចូលបកសសមព័នធ ខ្ិតខ្ាំកសាងពរងឹងពរងីកទាំន្នក់ទាំនងមិតភា
ត ព និងកិចស
ច ហ
របតិ បតតិការជាមួយរគប់ របដទស ដោយឈរដលើមូលោានដសមើភាព ដោរពឯករាជយ អធិបដតយយ បូរណភាព
ទឹ កដី ននរបដទសនីមួយៗ និងមានផលរបដោជន៍ ដៅវ ិញដៅមក ដដើមបីជាំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដសដាកិចច
សងគម កនុងរកបខ្័ណឌដទវភាគី ជាមួយ របដទសជាមិតត និងកនុងរកបខ្័ណឌអនុ តាំបន់ តាំបន់ និងអនតរជា
តិ ។ បនតបាំដពញតួន្នទីដ៏សកមមរបស់កមពុជាកនុង កិ ចកា
ច រអនតរជាតិ ន្នន្ន ជាពិដសសកនុងការដធវើសមាហរណ
កមមអាសា៊ន ដដើមបីដធវើឱ្យសដរមចសហគមន៍អាសា៊ន ឆ្នាំ ២០១៥ ។ បនតខ្ិតខ្ាំដោះស្សាយបញ្ញ
ា រពាំ

បដនដោក និងសមុរទជាមួយរបដទសជិតខ្ជងឱ្យបានសដរមច ដោយបផអកដលើរដាធមមនុញ្ញ ចាប់ជាតិ
ចាប់អនតរជាតិ និងលិខ្ិតុបករណ៍អនតរជាតិន្នន្ន ជាពិដសសជាំរញ
ុ
ការដបាះបដរគលរពាំបដនជាមួយ
របដទសដវៀតណាម របដទសឡាវ ឱ្យបានឆ្ប់ ចប់សពវរគប់ និងជាមួយ របដទសនថ ខ្ិតខ្ាំ បនតរក
ុ រក
បដរគលសីមាចស់បដលដៅដសសសល់ឱ្យបានឆ្ប់ រពមទាំងជាំរញ
ុ ឱ្យមានការ ឯកភាពោនដលើទីតាំង
បដរគលបដលបានរកដឃើញដហើយ

ដដើមបីធាន្ននូវអធិបដតយយនិងបូរណភាពទឹកដីដ៏ដពញ

ដលញ

របស់កមពុជា និ ងកសាងបខ្សបន្នទត់រពាំបដនមួយរបកបដោយសនតិភាព មិតតភាព សហរបតិបតតិការ
និ ង អភិ វឌ្ឍន៍ ។

