
ទឡ្ហកីរទី១៖ “ការធ្វើកំណែទម្រងស់ ជីធម្ៅធលើម្រប់វិសយ័” 

 សូមនមសិការពះគុណម្ចាស់រគប់រពះអងគជាទីសកាការៈ! សូមេោរពគណៈអធិបតី គណៈកមមការ 
និងអងគេវទិកាទាំងមូលជាទីេោរព! 

 នងខ្ហាំតាំណាងឱាយរកុមបដិេសធសូមេធវើការបដិេសធេោលេៅេលើរបធនបទមួយែដលេលើកេឡើង
ថៈ “សកលេោកនឹងមិនអាចសេរមចេោលេៅអភិវឌាឍន៍េោយចីរភាពទាំង១៧បនេទេៅឆ្ាាំ២០៣០”
។ រកុមបដិេសធេយើងខ្ហាំេជឿជាក់យ ាងមុតម្ាំថ “របកដជាអាច” ែមនឬែមន បងបសឡន? មុននឹងឈានេៅ
ដល់ការបករាយ នងខ្ហាំសូមេធវើការពនាយល់នូវពាកាយ និងឃ្លាគនលឹះជាមុនសិន 

ពាកាយថ “ាកលេោក” ម្នន័យថ ធាំេធង ទូលាំទូោយ រគប់ដណតប់ េបើេយងតាម 
វចននុរកមសេមេច ជួន ណាត ភាគ២។ រីឯ “សេរមចបន” សាំេៅដល់ ការេធវើេអាយេរសច េអាយស
មរបកប សាំបាំណង េនះេបើេយងតាម វចននុរកមដែដល។ េោយែឡក “េោលេៅអភិវឌាឍេោយចីរភាព” 
សម្គាល់េលើេោលេៅទាំងឡាយែដលទក់ទងនឹង ការអភិវឌាឍន៍អនេរជាតិនេពលអនគត។ េនះេបើេយង
តាមអងគការសហរបជាតិ UNEP។ ដូចេនះ ន័យខលឹមាររបធនម្នន័យយ ាងខលីថ េដើមាបីេអាយសកល
េោកម្នការអភិវឌាឍនរ៍ីកចេរមើនលូតោសរតូវការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័នធេទើបេធវើេអាយបនសេរមចេលើ
េោលេៅទាំង ១៧បនយ ាងពិតរបកដេៅឆ្ាាំ២០៣០។ 

 កនហងនមេយើងជារកុមបដិេសធ េយើងខ្ហាំម្ននូវទឡហីករចាំនួន៣យ ាងរឹងម្ាំពុាំអាចរបែកកបន េដើមាបី
បដិេសធេោលទាំងរសុងេៅេលើរបធនបទែដលបនេលើកេឡើងខាងេលើេនះ ែដល៖ 

 ទឡហីករទ១ីេនះគឺ៖ ការេធវើកាំែណទរមង់សុីជេរៅេលើរគប់វិស័យ”។ 

 ទឡហីករទ២ីេនះគឺ៖ ការផេល់ជាជាំនួយឧបតថមភោាំរទ។ 

 ទឡហីករទ៣ីេនះគឺ៖ ការចូលរួមគិត រួមេធវើ និងរួមទទួលខុសរតូវពីរគប់ភាគីពាក់ព័នធ។ 

 ខណៈេនះ អនុញ្ញាតឱាយនងខ្ហាំេធវើការបករាយេលើទឡហីករទី១េនះគឺ “ការេធវើកាំែណទរមង់សុី
ជេរៅេលើរគប់      វិស័យ”។ ជាការពិតណាស់ “កាំែណទរមង់គឺអភិវឌាឍសងគម” េពាលគឺេោលេៅជាយុទធ
ាស្រសេរបស់េយើងគឺចង់សេរមចបននូវេោលេៅអភិវឌាឍេោយចីរភាពទាំង១៧រួមម្ន...! 

 អងគេវទិកាទាំងមូលជាទីេោរព! បចចហបាបននពិភពម្នការរីកចេរមើន យ ាងខាលាាំងេោយពិភពេោកម្ន
កាំែណទរមង់សុីជេរៅខាលាាំងេៅេលើវិស័យចាំនួនបីធាំៗរួមម្ន នេយបយ េសដឋកិចច និងវិស័យអប់រំសិកាាធិ

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%A2%E1%9E%97%E1%9E%B7%E1%9E%9C%E1%9E%8C%E1%9F%92%E1%9E%8D%E1%9E%93%E1%9F%8D%E1%9E%A2%E1%9E%93%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%9A%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%8F%E1%9E%B7&action=edit&redlink=1


ការជាតិ។ វិស័យទាំងបីេនះពិតជាវិស័យសនឡលដ៏សាំខាន់ពុាំអាចខវះបនេឡើយកនហងការកាងវឌាឍនភាពជាតិ
ឱាយរីកចេរមើនឈានេឡើង។  

 ១. ចាំេពាះវិស័យនេយបយ៖ គឺការកាងេសថរភាពសងគម សុវតថិភាពាធរណៈ ែដលអនក
នេយបយគបាបី រួមាមគគីោ្ាគិតេរឿងជាតិជាធាំ េរៀបចាំែផនការយុទធាស្រសេេដើមាបីសេរមចេោលេៅជា
បាំណងកនហងការអភិវឌាឍសងគមឱាយ ម្នការអភិវឌាឍរបកបេោយចីរភាពទាំង១៧បនយ ាងពិតរបកដេៅឆ្ាាំ
២០៣០។ (រកអាំណះអាំណាងបែនថម) 

 ២. ចាំេពាះវិស័យេសដឋកិចច៖ គឺកាងកាំេណើនេសដឋកិចចជាតិឱាយរីកចេរមើន តាមរយៈការេលើកកមពស់
េសដឋកិចចរបជាជនឱាយកាន់េទវេឡើងជាលាំោប់។ េបើេយងេៅតាមរកុមរបឹកាាេសដឋកិចចរបស់សហរដឋអាេមរិក
បនេអាយដឹងថ  អារតាជីវភាពអនកម្នមធាយម នឹងេកើនេឡើងេៅកនហងពិភពេោក េោយរបជាជនកនហង
ពិភពេោក នឹងេកើនេឡើងពី ៧,១េកាដនក់ េៅៃថៃេនះ េៅដល់៨,៣េកាដនក់ េៅឆ្ាាំ២០៣០។ ពិភព
េោកអាចនឹងរំពឹងទុកថេៅឆ្ាាំ២០៣០ ម្នរបេទសចាំនួន ៥ែដលជាមហាអាំណាចេសដឋកិចចពិភពេោក
េនះគឺ៖  

ក. របេទសចិន  

ខ. សហរដឋអាេមរិក  

គ. របេទសឥណាឌា  

ឃ. របេទសជបុ៉ន  

ង. របេទសឥណឌូេនសុី  

កាលណាេសដឋកិចចរបជាជនរីកចេរមើន កាំេណើនេសដឋកិចចជាតិក៏រីកម្ឌ េនះពិតជាអាចរទរទង់
ជាតិបនយ ាងពិតរបកដពុាំអាចរបែកកបនេឡើយ។ 

៣. េលើសពីេនះ េលើវសិ័យអប់រំ គឺការេរៀបចាំរបព័នធៃនការអប់រំឱាយបនរតឹមរតូវបនសេង់ោេដើមាបី
បេងកើតនិងបេងកើន បននូវធនធនមនុសាឝេរចើនជាសសររទូវដ៏រឹងម្ាំកនហងកិចចអភិវឌាឍជាតិ។ េបើេយងតាម
របយការណ៍របស់ធនោរពិភពេោកម្នចាំណងេជើងថ«ភាពឈាលាសៃវកាន់ែតរបេសើរេឡើង៖ ការេរៀន
សូរត និងការអភិវឌាឍរបកបេោយសមធម៌កនហងតាំបន់អាសុីបូពា ា និងប ាសុីហវិក» ែដលបនេចញផាាយជាា
ធរណៈកាលពីពាក់កណាតាលែខមីនេនះ បនេលើកេឡើងថ តាំបន់អាសុីបូពា ា និងបសុីហវិក ម្នរបេទស



ជាេរចើនែដលឈរេលើលាំោប់កាំពូលចាំនួន ៧  ែដលម្នរបព័នធអប់រំលសបាំផុត េនះរួមម្ន របេទសជបុ៉ន 
ាធរណរដឋកូេរ៉េ របេទសសិងឞបុរី េកាះៃតវ ាន់ តាំបន់រដឋបលពិេសសហុងកុង តាំបន់រដឋបលពិេសស ម្ ាកាវ 
និងតាំបន់រដឋបលពិេសសេសៀងៃហ។  

វិស័យអប់រំ គឺជាឆសឹងខនងៃនកិចចអភិវឌាឍជាតិរបកបេោយចីរភាពសេរមចទិសេៅទាំង១៧យ ាង
របកដែមន។ 

ដូេចនះ រកុមេយើងខ្ហាំេៅែតេជឿជាក់ថ “សកលេោកនឹងអាចសេរមចបននូវេោលេៅអភិវឌាឍន៍
េោយចីរភាពទាំង១៧បនេទេៅឆ្ាាំ២០៣០”។  

សូមអររពះគុណ និងសូមេោរព៕  

  



ទឡ្ហកីរទី២ 

ការផតលជ់ាជំនួយឧបត្ថរភគមំ្ទ 

បន្ទបពីបានន្្តាបបពិត្ តកររុិ នាងខ្ហុំ បររ្យន្ូវការទឡ្ហបររទប១រួចិរ។ វាានន្អោយអឃើញ
ថាីតភីអោរមាន្ដុំអ ើរការអេដឋរតចចយ បងលសរបអេើរនាអីលបចចហបបបន្នអន្េះ អេ្ុអន្េះអេើយ
អទើបនាងខ្ហុំអលើរយរអៅទឡ្ហបររទប២ិរបន្ន្ែិ ីបដុំអ ើរការអភតវឌបឍអោលអៅអន្េះបន្តកអៅអទៀ្
អដើិបបបឲបយេអរិចានន្អៅរនហងឆនបុំ២០៣០។  

រនហងទឡ្ហបររទប២អនាេះគឺ “ការផ្តកលពជុំន្ួយឧប្ែិ ភោុំរទ” រនហងអនាេះមាន្៣ចុំន្ចុេុំខាន្ពៗ  ទប១៖ 
ជុំន្ួយន្ផ្នរអបពរំ ន្តងេមាភបរៈេតរបា ទប២៖ជុំន្ួយបអចចរអទេ ន្ឹងទប៣៖ជុំន្ួយេតរញ្ញវ្ែហ។ 

អងគអវទតការទុំងិូលជទបរាបពោន្ 

ការផ្តកលពជុំន្ួយន្ផ្នរអបពរវំាីត្ជេុំខាន្ពខា្បុំងណាេពន្ដលអ្វើអោយការអភតវឌបឍន្៍ិយួអោយ 
កាន្ពន្្លសរបអេើរ ន្តងមាន្ការវិវ្តកន្៍អៅិុខកាន្ពន្្្ុំធា្ពជងិនុ្អោយមាន្ការយរចត្ តកទរុ 
ោរពីបបណាតបររបអទេន្ដលមាន្អេដឋរតចចខពេពផ្តកលពអោយរបអទេន្ដលេែត្អៅរនហងការរុំីងុ 
អភតវឌបឍន្៍។រនហងអនាេះផ្ងន្ដលការផ្តកលពជុំន្ួយអន្េះមាន្ចុំ ុចេុំខាន្ពបបគឺរួិ មាន្៖១.ជុំន្ួន្ផ្នរអបពរំ 
ន្តងេមាភបរ:េតរបា ២.ជុំន្យួបអចចរអទេ ន្តងទប៣.ជុំន្ួយេតរញ្ញវ្ែហ។ 

ទី១-ជំនួយផ្ផែកៃប់រ ំ និងសម្ភា រ៖ ដូចអន្េះរាលពការឧប្ែិភន្ផ្នរេមាភបរៈេរមាបពេតរបាីបបណាតប
លរបអទេ្ុំៗិួយចុំន្ួន្េរមាបពរបអទេរុំីងុអភតវឌបឍន្វ៍ាីត្ជមាន្្រៈេុំខាន្ពខា្បុំងណាេព 
ិួយវិញអ្្ដូចជជុំន្យួន្ផ្នរអបពរំ វា ានន្ផ្តកលពឳកាេេរមាបពរបអទេន្ដលមាន្ភាីររបររ 
ន្តងរុំីងុអភតវឌបឍន្៍ន្ដលរ្ូវការ្ន្ធាន្ិន្េុបឝរនហងអភតវឌបឍន្៍របអទេជ្តអោយកាន្ពន្្ររី
ចអរិើន្បន្តកអៅិុខអទៀ្។ 

ៃងគវវទិការទំងមូលជាទីរាប់អាន 

អបើអយងអៅតាិរបធានធនាគារពិភពវោក វោក Jim Yong Kim បានផ្ថលង កាលពីថ្ថៃទី១៨ ផ្ែ

ឧសភា  ែល ួននឹងចំណាយទឹករបាក់៥ពាន់ោនដុោល រ វដើមបីជួយដល់កុម្ភរជាង ១២០ោន នាក់បានចូលសាោ

វរៀន និងជួយដល់ កុម្ភរជាង២៥០ោននាក់វទៀតផ្ដលមិន វចេះអាន និងសរវសរៃកសរ ។ បានវអាយវ ើញ

ថា ការគិតគូរ វៅវលើវស័ិយៃប់រ ំ ឬការវនិិវោគវៅ វលើវស័ិយៃប់រ ំ ជាទិសវៅោ៉ា ងសំខាន់ និងជាគនលឹេះ



មួយវៅកែ ុងការលុបបំបាត់ ភាពរកីរក។ វេតុដូវចែេះវេើយវបើការ ៃប់ររំបកបវោយគុណភាពវនាេះវានឹង

កាល យវៅជាោនជំនិេះោ៉ា ងម្ភនរបសិទធភាពវៅកែ ុងការវធវើ ឱ្យវសដឋកិចចម្ភនកំវណើនកាន់ផ្តែពស់។ 

រឯីទី២-ផ្ផែកបវចចកវទស៖ ជាជំនួយមួយផ្ដលម្ភនសារសំខាន់កែ ុងរបវទសកំពុងៃភិវឌ្ឍន៍វោយសា

ផ្ផែកបវចចកវទសវាម្ភនតរមូវការោ៉ា ងចំបាច់កែ ុងការផ្កលមអវៅកែ ុងវស័ិយនីមួយៗ ក៏ដូចជាការរ្ង  
អេោធបរចនាេិពន្ធ័អោយានន្របអេើរអឡ្ើង រួិ មាន្ផ្លឡវទូរគិនាគិន្ ៏  ន្តងផ្តកលពការបង្ហប្ព
បអរងៀន្ន្ផ្នរបអចចរអទេ ិន្ទបរអីទបយ  ្ោអរៀន្ អផ្បឝងៗន្ដលទទួលានន្ីបជុំន្យួរបេពបណាតប
លរបអទេអភតវឌបឍន្អ៍ៅរនហងេរលអោរ។ 

វបើតាមការចុេះផាយរបស់ វទិយុអាសីុវសរបីានវអាយដឹងថា រដឋិន្តន្តកបររេួងអបពរំ យុវជន្ ន្តង
របឡា ន្តងឯរអគគរដឋទូ្ នន្រប្តភេូេភាីអឺរ ុបរបចុំរីេះរាជណាចរររិពហជ ានន្ផ្ដលពជុំន្ួយ
ឥ្េុំ ងដលពររេួងអបពរយំុវជន្ ន្តងរបឡា ចុំន្ួន្ ៣៧.៣ោន្អឺរ  ូ ឬអេមើជង ៤៦ោន្
ដុោ្បរោអិរិរ េរមាបពរុំន្ ទរិងពវិេ័យអបពរអំៅរិពហជ។ 

ទី៣-េិរញ្ញវតថ ុ៖ មាន្ការឧប្ែិភី បរបអទេជត្ ខាងដូចជរបអទេចតន្ េេរដធោអិររិ 
ជប ុន្  ឥណាឌប ជអដើិន្ដលជរបអទេអភតវឌបឍន្យ៍ បងលសរបអេើរន្ដលានន្ផ្តកលពអោយរួិ មាន្៖ 
អេបបៀង ្ោអរៀន្ ផ្លឡវថ្នលព  ន្តង របីន្ធ័ទរឹ្អប្អរបើរានេព ជអដើិ។ 

អងគអវទតការទុំងិូល 

អបើអយងអៅតាិអេចរដបរបកាេី័្៍មាន្របេព្នាោរីតភីអោរ កាលីបនថ្ៃទប២១ ន្ខ
ិតថ្ុនា ឆនបុំ២០១៨ ានន្ន្តយយថា ្នាោរានន្េអរិចផ្តកលពរានរពេតរញ្ញបបបទន្ ចុំន្ួន្ ១១០ 
ោន្ដុោ្បរបន្ន្ែិអទៀ្ អដើិបបបអភតវឌបឍន្៍ ន្តងន្រលិសផ្លឡវជ្តដេ៏ុំខាន្ពរបេពរិពហជីបររងុភនុំអីញ 
អៅកាន្ពអខ្តករីេះេបេន្។ុ 

ជអរកាយចុងអរកាយររុិ នាងខ្ហុំអៅន្្ឈរអលើអោលជុំេរបដតអេ្អៅអលើរបធាន្បទខាង
អលើ! េូិអរគុ ! 

  



ទឡ្ហកីរទី៣ 

ការចូលររួពីម្រប់ភារពីាក់ពន័ធ 

ជបឋិខ្ហុំាន្ េូិអោរីអងគអវទតកាទុំងិលូជទបរាបពោន្  

បនាទបបពីបានន្្តាបបពិត្ តករួិររុិរបេពនាងខ្ហុំ ានន្បង្ហបញអុំីបការផ្តកលពជជុំន្ួយឧប្ែិភរួច 
ិរ អយើងិតន្ោចបុំអភលចានន្អឡ្ើយន្ូវ ភាគបពារពី ័ន្ធន្ដលរ្ូវចលូរួិ  ន្ដលជយន្តកការអន្ុវ្តកន្ ៍
អៅអោលអៅអភតវឌបឍន្៍របរបអោយចបរភាីទុំង១៧អៅឆនបុំ២០៣០ វោយផ្ែក ម្ភនពសុភាសិត
មួយឃ្លល វលើកវែើងថា«សាមគគីរស់ ផ្បកបាក់សាមគគីសាល ប់»  ការសាមគគី  គឺជាពាកយវពចន៍ដ៏ម្ភនតថ្មល
មួយសរម្ភប់បង្ហា ញពីកម្ភល ំង ថ្នការរមួចិតតរមួគំនិត រមួសកមមភាព កែ ុងវបសកមមៃវី មួយឲ្យទទួលបាន

វជាគជ័យ។  

អងគអវទតកាទុំងិូលជទបរាបពោន្ 

អន្ុញ្ញប្ឲបយខ្ហុំានទានន្អ្វើការបររ្យីបការចលូរួិរគបពភាគបពារពី ័ន្ធអដើិបបបេអរិច 
ឲបយានន្អៅអោលអៅអភតវឌបឍន្អោយចបរភាីទុំង១៧ អៅឆនបុំ២០៣០ន្ដលជទឡ្ហបររ ៍ទប៣ 
របេពររុិនាងខ្ហុំ។ ដ ើមើបីធានាថាឿរអភិវឌើឍបាននឹងឿន់តែលអរបដ ើរ និងមានភាពរឹងមាាំយ ើងពិែ
របាក ដនាោះ ដយើងទាមទារនូវឿរចូលរួមយ ើង កមមពី ាំណាក់ភាគីពាក់ព័នធទាាំងអ ់ ត លកនុងដនាោះរួម
មាន ៖  រ ឋ  ហគមន៍  និង យុវជន។  

្ួអងគេុំខាន្ពទប១គឺរដឋ ន្ដលមាន្្ួនាទបយ បងេុំខាន្ពរនហងរកាជរិុញអោយានន្អៅការ
េអរិចអោលអៅរនហងអនាេះផ្ងន្ដលរដឋានន្ោរពអៅអោលជុំេរ៣្ុំៗអដើិបបបចលូរួិអនាេះគឺ 

 ការីរងងឹអៅអលើថ្វកិារជ្ត រនហងការអលើររិពេពអលើវិេយ័អបពរ ំ 

អបើអយងអៅតាិថ្វកិារជ្តឆនបុំ២០១៨ ានន្អោយអឃើញថា រដឋានន្យរចត្តកទុរោរពយ បងខា្បុំង 
អៅអលើវេិ័យអបពរំ រួិមាន្អបពរំរនហងរបីន័្ធ ន្តងអរៅរបីន័្ធ ន្ដលានន្ចុំណាយថ្វិការយ បងអរចើន្ 
េន្ធឹរេនាធបបពអៅអលើរវេិ័យអន្េះន្ដលឈរអៅអលខរាងទប១រនហងការចុំណាយរបេពជ្ត។ អន្េះ
េរបញ្ជបរពអោយអឃើញថារបេតន្អបើរបអទេជ្តិួយេិបបឡរអៅ្ន្ធាន្ិន្ុេបឝរនហងការចូលរួិ
អនាេះដុំអ ើរការនន្ការអភតវឌបឍន្ន៍្ឹងទទលួានន្អជគជយ័យ បងលសរបអេើរ។រនហងអនាេះរដឋានន្ីរង ឹ
ងអៅអោលជុំេរីបគឺ៖ 



 ីរងឹងរតចចេេរប្តប្តកតការ ៍អន្តករជ្ត  ជការចូលរួិរបេពបណាតបររបអទេ 
ន្ដលជនដគូររតចចេេរប្តតកប្តកតការ ៍រវាងរបអទេរីរចអរិើន្ ន្តងរបអទេន្ដល 
រុំីុងអភតវឌបឍន្ ៍ អដើិ បបបអោយេរលានន្អោេះដរូន្ូវយុទធ្ន្តេតកោនប អោយានន្
េអរិចអៅអោលអៅ អភតវឌបឍន្៍អោយចបរភាីអៅឆនបុំ២០៣០។ 

អងគអវទតការទុំងិូលជទបរាបពោន្ 

ឧទេ ៍ដូចអៅរបអទេរិពហជ ានន្ីរងងឹរតចចេេរប្តប្តកតការ ៍ជិួយនដគូរជអរចើន្
មាន្ជប នុ្ជអដើិរនហងរតចចី រងឹងការអភតវឌបឍន្៍របអទេចបពី បឆនបុំ១៩៩២ ិរដលពបចចហបបបន្ន។ 

 ររបាអេែរភាីន្អយានយ  ស្ថេរភាពនស្ោបាយ បានជម្រញុឲ្យកំស្ ើនស្ថដ្ឋកិច្ច
កនុងម្រស្េថរីកច្ស្ម្រើនស្េរ និងទាញច្ ំលូោ៉ាងស្ម្ច្ើនពីវថិយ័ស្េថច្រ ផ៍ងដដ្រ ស្ោយសារដែថនតិ
ថុខថងគរលអ នងិស្ថវារដ្ឋបាលលអ។  

ឧទេរ ៍ដចូអៅរបអទេេតងឞបុរីន្ដលមាន្ន្ូវស្ថេរភាពនស្ោបាយ ដដ្លជាច្ ំុច្ស្តៅរយួ
ជួយឲ្យម្រស្េថស្នេះក្លាយជាស្ោលស្ៅវិនសិ្ោគ នងិរកថុពីថីហម្គនិ និងវនិិស្ោគនិររស្េថម្គរ់េី 
កដនែង។ 

អងគស្វេកិ្លរទាំងរលូជាេសី្ោរព 

 រីឯ្ួអងគេុំខាន្ពទប២ េេគិន្៍៖ រ្វូអដើរែួនាទីកនុងឿរផដល់ដ វាអប់រំផើឝពវផើាយថានើក់មូល
ដ្ឋើនដៅតាម ហគមន៍           នីមួយៗ គឺជឧដោ ន ពទបញ្ជូនសារយ ើងសំខាន់ ដ ើមើបីឲើយរបជជន
យល់ ឹងពី មភាពដយនឌ័រ អនាម័យកនុងឿររ ់ដៅ និងឿរតែទាាំ ុខភាពរបចាំថ្ែៃ តាមរយៈ ឿរ
បរិដភាគអាហារមានគុណភាព ទឹកសាអើែ ឿរបដនាទើរបង់កនុងបងគន់ ឿរមិនទទួលទានដរគឿងរ វឹងនិងសារ
ធាែុដ ៀនដផើឝងៗ ។  

 ជចុងដរឿយែួអងគត លមិនអាចខវោះបានដនាោះ គឺយុ ុវជន៖ រែូវពរងឹង មែថភាព ចាំដណោះ ឹង វិជជើ
ជី ិវៈ ដរពាោះថាយុវជនគឺជកមា្ើាំងចលករមិនដចោះរីង ៃួែ និងមានែួនាទីចូលរួមផើឝពវផើាយនូវចាំដណោះ ឹង
ពាក់ពនធ័នឹង ុខភាព  នតិភាពយុែតិធម៍ និងឿរចូលរួម កមមភាពបិរសាថើន និងដធវើជគាំរូ ៏លអ ល់រគួសារ
និង ងគមជែិ តាមរយៈ កមមភាព បើបុរ  ូចជ ឿរងារ មរគ័ចិែតកនុង ងគម ជដ ើម។  



តាមរយៈឿរចូលរួមរប ភ់ាគីទាាំងបីដនោះ នឹងដធវើឲើយវិសាលភាពថ្ន កលដោកឿន់តែមាននិរនតរ
ភាព ដ ថរភាព នឹងឿរឈនដជើងដៅរកឿរ ដរមចបានដៅដោលដៅថ្នឿរអភិវឌើឍន៍ទាាំង១៧បាន ដបើ
មានឿរចូលរួមពីថានើក់ជែិ ថានើក់ដរឿមជែិ មូលដ្ឋើន និង ហគមន៍ រពមជមួយ កលដោក ត លជ
ឿរជរមុ ដអាយ ដរមចបាននូវដោលដៅ កលដៅឆនើាំ២០៣០។ 

ដនោះបានធលុោះបញ្ើាំងឲើយដឃើ ថា ឿរចូលរួមពីភាគីពាក់ព័នធជចាំណុចអាទិភាពមួយកនុងឿរ ដរមចបាននូវ
ដោលដៅ កលទាាំង១៧បានយ ើងមានរប ិទធិភាព។ 

  ូចដនោះរកុមខុ្ាំបាទដៅតែបនតប ិដ ធដលើរបធានបទត លបានដលើកដ ើងថា  កលដោកនឹង
មិនអាច ដរមចបានឿរអភិវឌើឍន៍ដដ្យចីរភាពទាាំង១៧បានដទដៅឆនើាំ២០៣០ ។  ូមអរគុណ។   

 

 

 


