
 

 

 

 

គោលការណ៍គ្រឹះ ១១ចណុំច របស់្ ណបក្សគបជាជនក្ម្ពជុា 
                      ដដើមបបីនតកសាង និងការពារមាតុភូមិ ពីឆ្ន ាំ ២០១៣-២០១៨ គណបកសរបជាជនកមពុជា 
មានដោលការណ៍ដូចតដៅ៖ 

១- សាមគគីរបជាជាតិទាំងមូល ដោយមិនបបងបចកអាំពីនិន្នន ការនដោបាយ អតីតកាល ដភទ 
ជាំដនឿ សាសន្ន ដដើមកាំដណើ តជាតិ និងឋានៈកនុងសងគមដឡើយ ដលើមូលោា នដោរពរបតិបតតិខ្ជា ប់ខ្ាួន
នូវរដាធមមនុញ្ញនន រពះរាជាណាចរកកមពុជា និងបាវចន្ន ជាតិ សាសន្ន រពះមហាកសរត ដដើមបបីថរកា 
ពរងីករាល់សមិទធផល បដលសដរមចបានតាំងពីនថៃជ័យជាំនះ៧មករា និងធាន្នដជាគជ័យកនុងដាំដណើ រ
ការកសាង និងការពារមាតុភូមិ តដៅមុខ្ដទៀត។ 

២- កសាង ពរងឹងដខ្ឿនការពារជាតិរបស់របជាជនបដលមានកងកមាល ាំងរបោប់អាវធុរគប់
របដភទជា សនូលដ៏រងឹមាាំ និងមានការោាំរទោ៉ងសកមមពីរបជាជន ដដើមបកីារពារសនតិភាព ការពារ
ឯករាជយ អធិបដតយយ និងបូរណភាពទឹកដីកមពុជាដៅរគប់កាលៈដទសៈ។ ការពាររងឹមាាំដខ្ឿនសនតិ
សុខ្ជាតិ ទប់សាា ត់ បង្ក្រា បបទឧរកិដា រគប់របដភទ និងរាល់អាំដពើដលមើសចាប់ឱ្យមានរបសិទធភាព
ខ្ពស់ រកាសថិរភាព សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ និង សុវតថិភាពភូមិ ឃុាំ ឱ្យរងឹមាាំ ដដើមបកីារពារជីវភាពដ៏
សុខ្សានតរបស់របជាជន ដលើកកមពស់ដសចកតីនថលថនូររបស់ សងគមជាតិ និងធាន្នដាំដណើ រការអភិវឌ្ឍ
ដសដាកិចច សងគម។ 

៣- ការពាររបបរាជានិយមអាស្ស័យរដាធមមនុញ្ញ និងរបព័នធនដោបាយរបជាធិបដតយយដសរ ី
ពហុបកស បនតពរងឹង ពរងីកលទធិរបជាធិបដតយយទាំងដៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ដរកាមជាតិ ឱ្យកាន់បតរងឹមាាំ 
ស្សបដៅនឹង សាំណូមពរននការអភិវឌ្ឍដសដាកិចច សងគម ។ បនតកសាងពរងឹងនីតិរដារបកបដោយ
របព័នធចាប់រគប់រោន់ មានការអប់រ ាំផសពវផាយចាប់ទូលាំទូលាយ មានការអនុវតតចាប់រតឹមរតូវ និង
មានរបសិទធភាព ធាន្នសមតថភាព និងយុតតិធម៌សរមាប់មនុសសរគប់របូចាំដពាះមុខ្ចាប់ ។ រាាំងសាា ត់
រាល់ទរមង់ននការដរបើរបាស់សិទធិអាំណាច បាំពានដលើចាប់ និទទណឌ ភាព និងអាំដពើហិងារគប់របូភាព។ 

៤- ោាំរទដបកខភាពសដមតចអគគមហាដសន្នបតីដតដជា ហុ៊ន បសន ជាន្នយករដាមង្ក្នតីននរពះ
រាជាណាចរកកមពុជា សរមាប់នីតិកាលទី ៥ ននរដាសភា និងនីតិកាលបនតបន្នទ ប់ដទៀត។ របកាន់យក



ដោលការណ៍ ដរៀបចាំរាជរោា ភិបាលចរមរះជាមួយគណបកសហ៊វុនសិុនបិុច ខិ្តខ្ាំពរងឹងពរងីកសហ
របតិបតតិការដ៏ជិតសនិទធជាមួយ រគប់កមាល ាំងនដោបាយ និងមជឈោា នន្នន្នកនុងសងគមបដលមានឆនទៈ
ដសនហាជាតិពិតរបាកដ ដដើមបរីបមូល កមាល ាំងកសាង និងការពារមាតុភូមិ ។ 

៥- ការពារ និងដលើកសទួយសិទធិដសរភីាពរគប់ោ៉ងរបស់របជាពលរដា ដូចមានបចងកនុងរដា
ធមមនុញ្ញ ដសចកតីបថលងការណ៍ជាសកលរបស់អងគការសហរបជាជាតិ រពមទាំងកតិកា និងអនុសញ្ញញ
អនតរជាតិន្នន្នសតីពី សិទធិមនុសស ជាអាទិ៍ សិទធិមានជីវតិរស់ដៅ សិទធិរបកបរបរចិញ្ច ឹមជីវតិ សិទធិដធវើ
នដោបាយ សិទធិបដញ្ញច ញមតិ ដសរភីាពខ្ជងសារព័ត៌មាន ដសរភីាពខ្ជងជាំដនឿសាសន្ន សិទធិបដងាើត
សហជីព និងអងគការវជិាា ជីវៈន្នន្ន ៘ របជាជនមាន ក់ៗទទួលបានពីរដារបកបដោយសមធម៌នូវ
ផលរបដោជន៍ខ្ជងដសដាកិចច សងគមកិចច វបបធម៌ អប់រ ាំ សុខ្ជភិបាល និងដសវាសាធារណៈដផសងៗ
ដទៀត។ កិចចសហរបតិបតតិការរវាងរដា និងសងគមសីុវលិ រតូវបានយកចិតតទុកោក់ពរងឹង ពរងីក
ដោយឈរដលើដោលការណ៍អភិបាលកិចចលអ និងនីតិរដា។ 

៦- ដលើកកមពស់ការផតល់ដសវាសាធារណៈរគប់បផនកដៅរគប់ថ្នន ក់ជូនរបជាជន និងរគប់មជឈោា ន
ឱ្យ បានកាន់បតរបដសើរដឡើងទាំងគុណភាព របសិទធភាព និងវសិាលភាព ជាដសវាសាធារណៈបដល
ដៅដកៀក ជាមួយរបជាជន និងទទួលបានការដជឿទុកចិតត។ ពរងឹងសមតថភាពរបស់មង្ក្នតីសាធារណៈ
កនុងការផតល់ដសវា ជូនរបជាជន របកបដោយភាពដសាម ះរតង់ និងការទទួលខុ្សរតូវ។ រាាំងសាា ត់ និង
មានវធិានការមឺុងម៉ាត់តម ចាប់ ចាំដពាះមង្ក្នតីណាបដលបានរបរពឹតតប៉ះពាល់ដល់សិទធិ និងផល
របដោជន៍របស់របជាជន។ បដងាើនវបបធម៌ និងផនត់គាំនិតដោរព និងបថរការទពយសមបតតិសាធារណៈ ។ 

៧- បនតជាំរញុដាំដណើ រការននកាំបណទរមង់រដាដ៏សីុជដរៅ និងទូលាំទូលាយរមួមាន៖ កាំបណ
ទរមង់ រដាបាលសាធារណៈ ការរបឆ្ាំងអាំដពើពុករលួយ កាំបណទរមង់កងកមាល ាំងរបោប់អាវធុ កាំបណ
ទរមង់ចាប់ និង របព័នធយុតតិធម៌ កាំបណទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ កាំបណទរមង់វមិជឈការ 
និងវសិហមជឈការ កាំបណទរមង់ដីធលី ជលផល ការរគប់រគងនរពដឈើ ធនធានធមមជាតិ និងបរសិាថ ន 
ដដើមបធីាន្នអភិបាលកិចចលអ និងការអភិវឌ្ឍដសដាកិចច សងគម របកបដោយចីរភាព។ 

៨- ជាំរញុការអភិវឌ្ឍដសដាកិចចឱ្យសដរមចបានកាំដណើ នខ្ពស់របកបដោយចីរភាពកនុងរយៈ
ដពលបវង ដលើមូលោា នកាន់បតទូលាយ និងកាន់បតមានសមតថភាពរបកួតរបបជងដឡើង ទនទឹមនឹងការ
ជាំរញុសមាហរណកមមដសដាកិចចកមពុជាដៅកនុងតាំបន់ រមួចាំបណកដធវើឱ្យសហគមន៍ដសដាកិចចអាស៊ាន
បានសដរមចដៅឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ អភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជនបដលជាកាលម៉ាសីុនននកាំដណើ នដសដាកិចច 
ទក់ទញវនិិដោគផ្ទទ ល់ពីបរដទស និង ជាំរញុវនិិដោគកនុងស្សរក ដដើមបបីដងាើនដលបឿនអភិវឌ្ឍន៍ 
ពិពិធកមមដសដាកិចច និងការបដងាើតការររ។ ដលើក កមពស់ការបបងបចកបផលផ្ទា ននកាំដណើ នដសដាកិចច
របកបដោយសមធម៌ បនតកាត់បនថយអរតភាពរកីរកឱ្យបាន ដលើស ១%កនុង១ឆ្ន ាំ យកចិតតទុកោក់



កាត់បនថយគមាល តរវាងអនកមានចាំណូលខ្ពស់ និងអនកមានចាំណូលទប រវាងទីរករង និងជនបទ ។ 
បនតផតល់អាទិភាពចាំដពាះការអភិវឌ្ឍវស័ិយអគគិសនី ទឹក ផលូវ និងធនធានមនុសស។ បនតអនុវតតការមិន
យកពនធដលើដីធលីរបស់កសិករបដលបងាបដងាើនផលជាលកខណៈរគួសារ ការបបងបចកដីជូន របជាជន
បដលោម នដីសរមាប់សង់លាំដៅសាថ ន និងបងាបដងាើនផល និងការរកាបដនដនសាទទឹកសាបទាំង
អស់ ទុកសរមាប់របជាដនសាទដធវើដនសាទជាលកខណៈរគួសារ និងជាកបនលងអភិរកសជលផល ។ 
រកាឱ្យបាននូវ សថិរភាពរបាក់ដរៀល និងនថលទាំនិញចាំបាច់សរមាប់ជីវភាពរបជាជន។ 

៩- បថរកា និងបនតពរងីករាល់សមិទធផលរបស់សដមតចអគគមហាធមមដពាធិសាល ជា សីុម ស
ដមតច អគគមហាដសន្នបតីដតដជា ហុ៊ន បសន សដមតចអគគមហាពញាចរកី ដហង សាំរនិ រពមទាំងថ្នន ក់
ដឹកន្នាំ សមាជិក សមាជិកា គណបកសរបជាជនកមពុជា និងសបបុរសជនទាំងឡាយបដលបាន
កសាងជូនរបជាជនដៅ រគប់មូលោា ន ដូចជា ផលូវ សាព ន របព័នធធារាសាស្តសត អគគិសនី សាលាដរៀនរគប់
ករមិត មជឈមណឌ លបណតុ ះ បណាត លវជិាា ជីវៈ មណឌ លសុខ្ភាព លាំដៅសាថ ន វតតអារាម ស្សះទឹក អ
ណតូ ងទឹក ជាដដើម។ ពរងឹងរាល់ វធិានការដដើមបកីាត់បនថយហានិភ័យដរោះមហនតរាយ ជួយអនតរាគ
មន៍សដង្ក្រគ ះរបជាជនបដលរតូវរងដរោះ ដោយដរោះមហនតរាយដផសងៗ ដហើយមិនទុកឱ្យរបជាជន
ណាមាន ក់រតូវោច់ដសបៀងដោយមិនបានដឹង និងមិន បានដោះស្សាយដឡើយ។ បនតយកចិតតទុកោក់
ដល់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ននរបជាជនរកីរក។ 

១០- អភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រ ាំ សុខ្ជភិបាល ការររ វបបធម៌ សងគមកិចច ឱ្យដឆលើយតបនឹងសាំណូម
ពរ ននការជាំរញុដលបឿនកសាងជាតិ ការដធវើឱ្យកាន់បតរបដសើរដឡើងនូវគុណភាពននការរស់ដៅរបស់
របជាជនរពមទាំងការដលើកកមពស់តនមលសីលធម៌ និងអតតសញ្ញញ ណជាតិ។ បនតបដងាើនរបាក់ដបៀវតស
ជូនមង្ក្នតីរាជការសីុវលិ និងកងកមាល ាំងរបោប់អាវធុឱ្យមានជីវភាពបានកាន់បតរបដសើរដឡើង ដោយ
បផអកដលើកាំដណើ នដសដាកិចច និងភាព រទរទង់ននថវកិាជាតិ ធាន្នការដបើកផតល់របាក់ដបៀវតស និងរបប
ដោលនដោបាយឧបតថមភដផសងៗឱ្យមាន របសិទធភាព និងតមាល ភាព ។ បនតជាំរញុការដាំដឡើងរបាក់
ឈនួល ដលើកកមពស់ជីវភាព និងលកខខ្ណឌ ការរររបស់ កមមករនិដោជិតដៅតមដរាងចរក សហរោស 
ដោយបផអកដលើមូលោា នចាប់ការររ។ ពរងឹងពរងីករបព័នធ សុវតថិភាពសងគម ដដើមបីជួយោាំរទដល់
រករមជនបដលរយទទួលរងដរោះ។ ពរងឹងសមធម៌ដយនឌ័្រ ដលើកកមពស់ តួន្នទី និងសាថ នភាព
របស់ស្តសតីកនុងសងគម ការពារ ដលើកសទួយសិទធិជាមូលោា នទាំង៤របស់កុមារ។ ការពារ ដលើក កមពស់
សិទធិជនពិការ យកចិតតទុកោក់ចាំដពាះសុខ្ភាពជនចស់ជរា។ ដលើកកមពស់តួន្នទីអតីតយុទធជន 
និងអនក បដលមានគុណបាំណាច់ចាំដពាះជាតិមាតុភូមិ ។ អភិវឌ្ឍយុវជន ទាំងខ្ជងចាំដណះដឹង 
ចាំដណះដធវើ សុខ្ភាព កាយសមបទ និងសីលធម៌ ឱ្យកាល យជាកមាល ាំងសនូលបនតដវនរបកបដោយថ្នម
ពលរបសជ់ាតិ។ 



១១- បនតខិ្តខ្ាំដធវើការតសូ៊តមផលូវចាប់ដៅតុលាការយុតតិធម៌អនតរជាតិ ដដើមបឱី្យតុលាការដនះ
បកស្សាយសាលរកមឆ្ន ាំ ១៩៦២ សតីពីបូរណភាពបដនដីបដលសថិតដៅកនុងអធិបដតយយភាពកមពុជា
ដៅតាំបន់ របាសាទរពះវហិារ។ បនតដលើកកមពស់ការអនុវតតនដោបាយការបរដទស អពារកឹត សនតិ
សហវជិាមាន និងមិនចូលបកសសមព័នធ ខិ្តខ្ាំកសាងពរងឹងពរងីកទាំន្នក់ទាំនងមិតតភាព និងកិចចសហ
របតិបតតិការជាមួយរគប់ របដទស ដោយឈរដលើមូលោា នដសមើភាព ដោរពឯករាជយ អធិបដតយយ បូរណភាព
ទឹកដីននរបដទសនីមួយៗ និងមានផលរបដោជន៍ដៅវញិដៅមក ដដើមបជីាំរញុការអភិវឌ្ឍដសដាកិចច 
សងគម កនុងរកបខ័្ណឌ ដទវភាគីជាមួយ របដទសជាមិតត និងកនុងរកបខ័្ណឌ អនុតាំបន់ តាំបន់ និងអនតរជា
តិ។ បនតបាំដពញតួន្នទីដ៏សកមមរបស់កមពុជាកនុង កិចចការអនតរជាតិន្នន្ន ជាពិដសសកនុងការដធវើសមាហរណ
កមមអាស៊ាន ដដើមបីដធវើឱ្យសដរមចសហគមន៍អាស៊ាន ឆ្ន ាំ ២០១៥ ។ បនតខិ្តខ្ាំដោះស្សាយបញ្ញា រពាំ
បដនដោក និងសមុរទជាមួយរបដទសជិតខ្ជងឱ្យបានសដរមច ដោយបផអកដលើរដាធមមនុញ្ញ ចាប់ជាតិ 
ចាប់អនតរជាតិ និងលិខិ្តុបករណ៍អនតរជាតិន្នន្ន ជាពិដសសជាំរញុ ការដបាះបដរគ លរពាំបដនជាមួយ
របដទសដវៀតណាម របដទសឡាវ ឱ្យបានឆ្ប់ចប់សពវរគប់ និងជាមួយ របដទសនថ ខិ្តខ្ាំបនតរកុរក
បដរគ លសីមាចស់បដលដៅដសសសល់ឱ្យបានឆ្ប់ រពមទាំងជាំរញុឱ្យមានការ ឯកភាពោន ដលើទីតាំង
បដរគ លបដលបានរកដឃើញដហើយ ដដើមបធីាន្ននូវអធិបដតយយនិងបូរណភាពទឹកដីដ៏ដពញ ដលញ
របស់កមពុជា និងកសាងបខ្សបន្នទ ត់រពាំបដនមួយរបកបដោយសនតិភាព មិតតភាព សហរបតិបតតិការ 
និង អភិវឌ្ឍន៍ ។ 

  

 


