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សេចក្ដីប្រកាេនៃក្ិចចប្រជ ុំក្ុំពូលពិសេេអាស៊ា ៃ-អូស្រ្សា ល៖ី 

សេចក្ាីថ្លែងការណ៍ទីប្ក្ុងេ ដីៃី 
ទីរកុងស ីដនី របក្ទសអូស្រ្តា លី ថ្ងៃទី ១៨ ប្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨  

 
1. ក្ ងី ជារបម ែរដឋ/រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នរបក្ទសសមាជិកអាត៊ា ន និងអូស្រ្តា លី បានជបួជ ាំគ្នន ក្ៅទីរកុងស ីដនី 

របទសអូស្រ្តា លី ក្ៅថ្ងៃទី១៨ ប្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្ដលជាកិច្ចរបជ ាំកាំពូលពិក្សសអាត៊ា ន-អូស្រ្តា លី 
ក្លីកទី១ ក្ៅរបក្ទសអូស្រ្តា លី។  

2. ក្ ីងទទួលតា ល់ថា កិច្ចរបជ ាំកាំពូលពិក្សសអាត៊ា ន-អូស្រ្តា លី ឆល ុះបញ្ច ាំងនូវសករាជងមីមួ ថ្ន 
ទាំនាក់ទាំនងអាត៊ា ន-អូស្រ្តា លីកាន់ប្ែជិែសនិទធ ប្ដលរែូវបានែក្មលីងក្ៅជាភាពជាថ្ដគូ  ទធតស្រ្សា ក្ៅ
ឆ្ន ាំ២០១៤។ កិច្ចរបជ ាំកាំពូលក្នុះ ជាការអុះអាងតរជាងមីថា ក្ ងីជាថ្ដគូដ៏សាំខាន់ និងរងឹមាាំកន ង
ែាំបន់មួ ប្ដលកាំព ងទទលួនូវមានការផ្លល ស់បដូរសាំខាន់ៗជាក្រចី្ន។ ក្ ងីក្បាជាា ពរងឹងនូវការងាររបស់
ក្ ងី ក្ដីមបរីមួច្ាំប្សកសក្រមច្បាននូវែាំបន់ម ួរបកបក្ដ្ឋ ស ែស វែថិិភាព និងវបិ លភាពសរមាប់
របជាជនរបស់ក្ ងី។  

3. ក្ ងីអុះអាងតរជាងមីអាំពីការក្បាជាា ចិ្ែារបស់ក្ ងី ច្ាំក្ ុះែនួាទីសនូលរបស់អាត៊ា នក្ៅកន ងការវវិែាថ្ន
និមាម បនកមមែាំបន់ ក្ដ្ឋ ឈរក្លីមូលដ្ឋឋ នច្ាប់ មានលកខសៈក្បីកច្ាំហ ែមាល ភាព និងបរយិាប័នន និង
ក្លីកកមពស់នូវសថិិរភាព និងវបិ លភាព តាមរ ៈ នាការនាាំម ែរបស់អាត៊ា ន។ ក្ ងីទទលួតា ល់នូវ
ែនួាទីដ៏សាំខាន់របស់អាត៊ា នក្ៅប្ែរងឹមាាំ ឯកភាព និងនិវាន វែាន៍ កន ងការក្លីកកមពស់សនាិភាព សថិិរភាព 
និងកាំក្សីនជាបរយិាប័នន រពមទាំងការរមួច្ាំប្សករបស់អាត៊ា នជាង៥០ឆ្ន ាំមកក្នុះ ក្ឆ្ព ុះក្ៅរកែាំបន់
ម ួរបកបក្ដ្ឋ សនាិភាព និងវបិ លភាព។ ក្ ងីក្កាែសរក្សីរនូវការចូ្លរមួច្ាំប្សករបស់អូស្រ្តា លី
ច្ាំក្ ុះការកតងសហគមន៍អាត៊ា ន ដូច្ជាការគ្នាំរទការអន វែានូវអាត៊ា ន២០២៥៖ វឌ្ឍនភាពរមួគ្នន
ក្ឆ្ព ុះក្ៅម ែ។  

4. ក្ ងីក្បាជាា ចិ្ែាចូ្លរមួយា៉ា ងម ែមាាំច្ាំក្ ុះសនាិភាព និងសនាិស ែែាំបន់ រពមទាំងការក្ដ្ឋុះរត ជក្មាល ុះ
ក្ដ្ឋ សនាិវធីិ រួមមានការក្គ្នរពទាំងរសុងនូវដាំក្សីរការច្ាប់និងការទូែ ការរបកាន់ខាា ប់នូវភាព
អែ់ធមែ់ មិនគាំរាមគាំប្ហង ឬក្របីរបាស់នូវកមាល ាំង រសបតាមក្គ្នលការស៍ទទលួតា ល់ជាសកលថ្ន
ច្ាប់អនារជាែិ និងសណ្តា ប់ធ្នន ប់ែាំបន់ និងអនារជាែិ ក្ដ្ឋ ប្ផ្ែកក្លីច្ាប់។ ក្ ងីទទួលតា ល់នូវ
ែនួាទីសាំខាន់ថ្នតថិ ប័នែាំបន់ និងពហ ែាំបន់នានា កន ងការក្លីកកមពស់កិច្ចសហរបែិបែាិការសនាិភាព 
និងវបិ លភាព។ 

5. ក្ ងីអុះអាងតរជាងមីនូវការក្គ្នរពគ្នន ក្ៅវញិក្ៅមកថ្នក្គ្នលការស៍អធិបក្ែ យភាព បូរសភាព
ទឹកដី សមភាព ការមិនក្រជៀែប្រជក និងឯករាជយភាពប្ផ្នកនក្យាបា ថ្នរដឋទាំងអស់ ដូច្ប្ដលមាន
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ប្ច្ងក្ៅកន ងធមមន ញ្ញថ្នអងាការសហរបជាជាែិ ធមមន ញ្ញអាត៊ា ន និងសនធិសញ្ញ មិែាភាព និង         
កិច្ចសហរបែិបែិាការក្ៅែាំបន់អាស ីអាក្គន ។៍ ក្គ្នលការស៍ថ្នផ្លរបក្យាជន៍ក្ៅវញិក្ៅមកការទទលួ 
ែ សរែូវរមួ ក្ដីមបកី្លីកកមពស់សនាិភាព សនាិស ែ វបិ លភាព និងការអភិវឌ្ឍរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព ប្ដល
ជាច្ាំស ច្សនូល ក្ដីមបពីរងឹងប្ងមក្ទៀែនូវភាពជាថ្ដគូ  ទធតស្រ្សា។   

សនាសិ ែែាំបន់របស់ក្ ងី 
6. ក្ ងីក្ថាោ លក្ទសយា៉ា ងម ែមាាំ ច្ាំក្ ុះអាំក្ពីក្ភរវកមម រគប់ទរមង់ និងរូបភាពទាំងអស់។ ក្ ងីបញ្ា ក់  

ក្ទបងីវញិនូវការក្បាជាា ចិ្ែារបស់ក្ ងីក្ធវីការជាម ួគ្នន ឱ្យកាន់ប្ែសែិែរមែួប្ងមក្ទៀែ ក្ដីមបកី្លីកកមពស់
កិច្ចសហរបែិបែាិការែាំបន់រប  ទធរបឆ្ាំងអាំក្ពីក្ភរវកមម រមួមានទប់តោ ែ់ និងបស្រ្ងាោ បលាំហូរក្ភរវករ 
បរក្ទសចូ្លកន ងែាំបន់ និងក្ដ្ឋុះរត នូវកតាា ជាមូលដ្ឋឋ ន និងលកខែសឌ នានា ប្ដលរមួច្ាំប្សកដល់
ការក្កីនក្ទបងី និងការរកីត ភា ថ្នអាំក្ពីហងិារជុលនិ ម និងរា៉ា ឌី្កាលនិ ម។ អន សារសៈ
ក្យាគ ល់គ្នន រវាងអាត៊ា ននិងអូស្រ្តា លី សាីពីកិច្ចសហរបែិបែាិការរប  ទធរបឆ្ាំងអាំក្ពីក្ភរវកមមអនារ
ជាែិ បានច្ ុះហែថិក្លខាក្ៅថ្ងៃទី១៧ ប្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្ដលនឹងក្ធវីឲ្យកាន់ប្ែស ីជក្រៅ និងពរងីក
បប្នថិមក្ទៀែនូវកិច្ចសហរបែិបែាិការប្ដលមានរតប់យា៉ា ងរងឹមាាំ។  

7. ក្ ងីសប្មដងការរពួ បារមភយា៉ា ងខាល ាំង ច្ាំក្ ុះការរកីរាលដ្ឋលថ្នភាពតានែឹងក្ៅកន ងឧបទវីបកូក្រ ៉ា រមួ
មានបញ្ា អាវ ធន  ប្កលប្អ៊ារ និងកមមវធីិកាាំរជួញមីស ីលរបស់កូក្រ ៉ាខាងក្ជីង ប្ដលបានគាំរាមគាំប្ហង
ដល់សនាិភាព និងសនាិស ែកន ងែាំបន់ និងពិភពក្ោក។ ក្ ងីទទូច្យា៉ា ងខាល ាំងកាល ឱ្យកូក្រ ៉ាខាងក្ជីង
ក្គ្នរពជាបនាា ន់ និងក្ពញក្លញនូវកាែពវកិច្ចរបស់ែលួន ច្ាំក្ ុះក្សច្កាីសក្រមច្ចិ្ែានានារបស់រកុមរបឹកា 
សនាិស ែអងាការសហរបជាជាែិ (អ.ស.ប) និងអាំ វនាវឱ្យរបក្ទសសមាជិកអ.ស.ប ទាំងអស់អន វែា 
ឱ្យបានក្ពញក្លញនូវក្សច្កាីសក្រមច្ចិ្ែានានារបស់រកុមរបឹកាសនាិស ែអ.ស.ប។ ក្ ងីបញ្ា ក់តរ
ជាងមីនូវការគ្នាំរទច្ាំក្ ុះការល បបាំបាែ់នូវអាវ ធន  ក្កលប្អ៊ារក្ៅឧបទវីបកូក្រ ៉ាឱ្យបានទាំងរសុង រែឹមរែូវ និង 
គ្នម នការវលិរែលប់មកវញិ ក្ដ្ឋ សនាិវធីិ រពមទាំងច្ាំក្ ុះគាំនិែផ្ាួច្ក្ផ្ាីមនានាសាំក្ៅកតងសនាិភាព
ក្ៅកន ងឧបទវីបកូក្រ ៉ា។ ក្ ងីតវ គមន៍នូវកិច្ចែាំរបឹងប្របងក្ដីមបកី្ធវីឱ្យរបក្សីរក្ទបងីនូវទាំនាក់ទាំនងរវាងកូក្រ ៉ា 
ទាំងពីរ។ ក្ ងីក៏សូមតវ គមន៍នូវការក្រែៀមែលួនរចួ្ជាក្រសច្របស់អាត៊ា ន កន ងការក្ដីរែនួាទីតថិ បនា
ដ៏សកមម ក្ដីមបរីមួច្ាំប្សកដល់សនាិភាព សថិិរភាព ក្ៅឧបទវីបកូក្រ ៉ា។  

8. ក្ដ្ឋ ប្ផ្ែកក្លីផ្លរបក្យាជន៍តាមលាំហសម រទ ក្ ងីអុះអាងនូវទសសនៈរមួច្ាំក្ ុះតរសាំខាន់ថ្នការ
ក្របីរបាស់ផ្លូវសម រទ និងមហាសម រទក្ដ្ឋ សនាិវធីិ ប្ដលចាំបាច់្ច្ាំក្ ុះស ែមាលភាពក្សដឋកិច្ច
របស់ក្ ងី។  

9. ក្ ងីអុះអាងតរជាងមីអាំពីតរសាំខាន់ថ្នការប្ងរកា និងក្លីកកមពស់សនាិភាព សថិិរភាព ស វែថិិភាព 
និងសនាិស ែលាំហសម រទ ក្សរភីាពថ្នការក្ធវីនាវាច្រ និងការក្ហាុះក្ហរីក្ៅកន ងែាំបន់។ ក្ ងីសងោែ់
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ធៃន់អាំពីតរសាំខាន់ថ្នការមិនក្ធវីក្យាធូបនី កមម និងភាពចាំបាច់្ថ្នការក្លីកកមពស់ទាំន កចិ្ែាគ្នន ក្ៅ
វញិក្ៅមក ការរបកាន់ខាា ប់នូវភាពអែ់ធមែ់កន ងការក្ធវីសកមមភាពនានា និងក្ជៀសវាងនូវសកមមភាព
ទាំងទា ណ្ត ប្ដលអាច្ក្ធវីឱ្យសភាពការស៍សម គតម ញ។ ក្ ងីអុះអាងតរជាងមីអាំពីភាពចាំបាច់្
សរមាប់រដឋនានា ក្ដីមបបី្សវងរកនូវដាំក្ណ្តុះរត ជក្មាល ុះក្ដ្ឋ សនាិវធីិ រសបតាមក្គ្នលការស៍
ទទលួតា ល់ជាសកលថ្នច្ាប់អនារជាែិ រមួទាំងអន សញ្ញ អ.ស.ប សដីពីច្ាប់សម រទឆ្ន ាំ១៩៨២ និង
អន ក្ោមក្ៅតាមសាង់ដ្ឋរ ក់ព័នធ និងការអន វែាជាអន តតន៍ ក្ដ្ឋ អងាការអាកាសច្រស៍ស ីវលិ
អនដរជាែិ (ICAO) និងអងាការលាំហសម រទអនដរជាែិ (IMO)។  កន ងន័ ក្នុះ ក្ ងីគ្នាំរទការអន វែា
ថ្នក្សច្កាីប្ងលងការស៍ សាីពីការរបែិបែាិរបស់បណ្តា ភាគីក្ៅសម រទចិ្នខាងែបូង ឲ្យបានក្ពញក្លញ 
និងមានរបសិទធភាពទាំងរសុង ក្ហ ីរង់ចាំការបញ្ច ប់នូវរកមរបែិបែាិក្ៅសម រទចិ្នខាងែបូង ប្ដល
របកបក្ដ្ឋ របសិទធភាព កន ងក្ពលឆ្ប់ៗក្នុះ។ 

10. ក្ ងីនឹងបនាក្លីកកមពស់ប្ងមក្ទៀែនូវកិច្ចែាំរបឹងប្របងរបស់ក្ ងី ក្ដីមបីក្ដ្ឋុះរត នូវបញ្ា លាំហ 
សម រទ ប្ដលជាបញ្ា សម គតម ញ ដូច្ជា សនាិស ែក្សបៀងអាហារ និងជីវភាពរស់ក្ៅ ក្ចរកមមសម រទ 
ការបលន់របដ្ឋប់អាវ ធរបឆ្ាំងនឹងនាវា និងឧរកិដឋកមមនានាក្ៅប្ដនសម រទ ជាម ួនឹងការពរងឹងសមែថិភាព 
និងស វែថិិភាពរតវរជាវរកនាវា រពមទាំងតាមរ ៈការបនាការអន វែាថ្នក្សច្កាីរបកាសថ្នកិច្ចរបជ ាំ
កាំពូលអាស ីបូ ៌ា  សាីពីការក្លីកកមពស់កិច្ចសហរបែិបែាិការែាំបន់លហសម រទ ប្ដលមានបាំសងកន ង
ការបក្ងោីែនូវែាំបន់ប្ដលមានស វែថិិភាព និងសថិិរភាព ប្ដលបានផ្ាល់នូវបរយិាកាសអាំក្ណ្ត ផ្លសរមាប់ 
ការអភិវឌ្ឍក្សដឋកិច្ច និងវបិ លភាព។  

11. ក្ ងីនឹងក្បាជាា ចិ្ែាជាងមីមាងក្ទៀែ ច្ាំក្ ុះការពរងឹងនូវកិច្ចសហរបែិបែាិការ ូរអប្ងវងសាីពីការអន វែា
ច្ាប់/គ  និងអក្នាា របក្វសន៍ កន ងការរប  ទធរបឆ្ាំងនឹងឧរកិដឋកមមឆលងប្ដនក្ៅកន ងែាំបន់ រមួមាន 
ការជញួដូរក្រគឿងក្ញៀន ការជញួដូរអាវ ធែ សច្ាប់ ការជញួដូរសែវថ្រពនិងក្ឈែី សច្ាប់ ឧរកិដឋកមម
តាមរបព័នធអ ីនក្ធីក្សែ និងឧរកិដឋកមមឆលងប្ដនក្ផ្សងក្ទៀែ។ ក្ ងីអុះអាងក្ទបងីវញិនូវការក្បាជាា ចិ្ែា 
ក្ដីមបពីរងីកកិច្ចសហរបែិបែិាការរប  ទធរបឆ្ាំងការជួញដូរមន សស និងការរែ់ពនធមន សស និងការ
ក្លីកកមពស់ស វែថិិភាព ក្ទសនារបក្វសន៍ក្អា បានរែឹមរែូវ និងរសបច្ាប់។ 

12. ពរងឹងសនាិភាព និងសនាិស ែក្ៅកន ងែាំបន់ ក្ ងីក្បាជាា ចិ្ែាក្លីកកមពស់ និងពរងីកទាំហាំនិងគ សភាព
ថ្នកិច្ចសហរបែិបែាិកិច្ចការគ្នាំ រ ទាំង នាការក្ទវភាគី និងពហ ភាគី រមួមានក្វទិកាែាំបន់អាត៊ា ន 
និងកិច្ចរបជ ាំរដឋមស្រ្នាីអាត៊ា នការ រជាែិបូក។  

វបិ លភាពនាក្ពលអនាគែរបស់ក្ ងី 
13. ក្ដ្ឋ តរទិសក្ៅក្សដឋកិច្ច សិជាកមមករមិែែពស់ ក្ ងីអុះអាងនូវការគ្នាំរទរបស់ក្ ងីក្ដីមបកី្លីក

កមពស់ សិជាកមម និងវនិិក្យាគ ក៏ដូច្ជាការរបឆ្ាំងនឹងរគប់ទរមង់ថ្នការគ្នាំ រនិ ម ក្ដីមបពីរងឹង
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ការអភិវឌ្ឍែាំបន់ និងវបិ លភាព។ ក្ ងីបានក្បាជាា ចិ្ែាក្បីកច្ាំហទីផ្ារក្សរ ី និង កចិ្ែាទ កដ្ឋក់ក្លី 
របព័នធ សិជាកមមពហ ភាគីក្ដ្ឋ ប្ផ្ែកក្លីច្ាប់ជាមូលដ្ឋឋ នសាំខាន់។ ក្ ងីនឹងបក្ងោីនកិច្ចែាំរបឹងប្របង 
ក្ដីមបកីារក្ធវីសមាហរសកមម និងកិច្ចសហរបែិបែាិការក្សដឋកិច្ចអាត៊ា ន-អូស្រ្តា លីកាន់ប្ែស ីជក្រៅ       
រមួមាន ការប្ច្ករ ាំប្លកនូវជាំនាញបក្ច្ចកក្ទស និងវធិ្ននការកតងសមែថិភាពនានា ការពរងឹងនូវរកបែសឌ  
កិច្ចសហរបែិបែាិការរកបែសឌ អន ែាំបន់ ប្ដលជាឧបករស៍ក្ដីមបជីាំរ ញការអភិវឌ្ឍ និងការអន វែាថ្ន 
កិច្ចរពមក្រពៀងអាត៊ា ននានា ពរងឹងការចូ្លរមួកន ងការច្រច សិជាកមមែាំបន់ ការពិនិែយក្ទបងីវញិ
ក្ដ្ឋ របសិទធភាពច្ាំក្ ុះវធិ្ននការបាំបាែ់ពនធគ  ប្ដលបក្ងោីែនូវឧបសគាមិនចាំបាច់្នានាសរមាប់វស័ិ  
 សិជាកមម រសបតាមកិច្ចរពមក្រពៀង បក្ងោីែែាំបន់ សិជាកមមក្សរអីាត៊ា ន-អូស្រ្តា ល-ីសូប្វលក្ហសឡង់ 
ក្ដ្ឋ ការបក្ងោីនសនា ុះកាំក្សីនក្សដឋកិច្ចរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព និងបរយិាប័នន បរយិាកាសរបកួែរបប្ជង 
ធ រកិច្ច ការបក្ងោីែការងារ នវាន វែាន៍ និងសហរគិនភាពកន ងការគ្នាំរទសហគមន៍ក្សដឋកិច្ចអាត៊ា ន។ 

14. ក្ដ្ឋ បក្ច្ចកវទិារបព័នធអ ីនក្ធីក្សែ កាំព ងកាល  ជាកតាា សនូលម ួកន ងការជាំរ ញក្សដឋកិច្ច ក្ ងីសូម
ក្បាជាា ចិ្ែាពរងឹងកិច្ចសហរបែិបែាិការ សដីពីបញ្ា សនាិស ែតាមរបព័នធអ ីនក្ធីក្សែ និង សិជាកមម   
ឌី្ជីងល។ ក្ ងីបានមានការក្បាជាា ចិ្ែារមួគ្នន ក្លីកកមពស់បរតិថិ នបក្ច្ចកវទិាព័ែ៌ាមាន និងទូរគមនាគមន៍ 
ប្ដលមានលកខសៈក្បីកច្ាំហ ស វែថិិភាព សថិិរភាព ប្ដលអាច្ក្ៅដល់ និងក្ដ្ឋ សនាិវធីិ រសបក្ៅនឹង
ច្ាប់បទបញ្ញែាិកន ងរសុកថ្នរបក្ទសនីម ួៗ។ ក្ ងីអុះអាងនូវការក្បាជាា ចិ្ែារបស់ក្ ងីក្លីកសាួ 
សថិិរភាពអនារជាែិសរមាប់លាំហរបព័នធអ ីនក្ធីក្សែ រសបតាមច្ាប់អនារជាែិប្ដលមានរតប់កិច្ច-
សហរបែិបែាិការកតងសមែថិភាព វធិ្ននការកតងទាំន កចិ្ែាជាក់ប្សាង បទដ្ឋឋ នឥរយិាបទទទលួ
ែ សរែូវ ប្ដលមានលកខសៈសម័រគចិ្ែា និងមិនមានច្ាំសងផ្លូវច្ាប់ ប្ផ្ែកក្លីមូលដ្ឋឋ នថ្នរបា ការស៍
ឆ្ន ាំ២០១៥ របស់រកុមអនកជាំនាញប្ផ្នករដ្ឋឋ ភិបាលរបស់អ.ស.ប សាីពីការអភិវឌ្ឍកន ងវស័ិ បក្ច្ចកវទិា
ព័ែ៌ាមាន កន ងបរបិទថ្នសនាិស ែអនារជាែិ។ ក្ ងីនឹងក្លីកកមពស់ផ្ងប្ដរនូវកាំក្សីនក្សដឋកិច្ច និងវបិ លភាព 
របកបក្ៅក្ដ្ឋ ចី្រភាព និងបរយិាប័នន ដូច្ជាការគ្នាំរទ សិជាកមមឌី្ជីងល សហរគិនភាព ជ ួកតង
នូវពលកមមការងារក្លីវស័ិ ឌី្ជីងល ប្ដលមានក្រែៀមរចួ្ជាក្រសច្ និងក្លីកកមពស់ការក្ធវីសមាហរ-
សកមមក្ ងីបប្នថិមក្ទៀែចូ្លកន ងទីផ្ារពិភពក្ោក។  

15. ក្ ងីទទលួតា ល់ែនួាទីដ៏សាំខាន់ថ្នការអភិវឌ្ឍក្ហដ្ឋឋ រច្នាសមព័នធ របកបក្ដ្ឋ គ សភាព ចី្រភាព 
និងែមាល ភាព សរមបសរមួលលទធភាពទទលួបានហរិញ្ញវែថិ  និងប្ផ្នការនគររូបនី កមម ថ្វឆ្ល ែ និង
របកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព ក្ៅកន ងទីរកុងប្ដលកាំព ងរកីលូែោស់របស់ក្ ងី ក្ដីមបកី្លីកកមពស់វឌ្ឍនភាព 
ក្សដឋកិច្ច និងការក្ធវីសមាហរសកមមក្ៅកន ងែាំបន់របស់ក្ ងី។ អាត៊ា នតវ គមន៍ការបនដគ្នាំរទរបស់
អូស្រ្តា លី សរមាប់រក្បៀបវារៈក្នុះ តាមរ ៈការអន វែដប្ផ្នការក្ម សដីពីការែភាា ប់អាត៊ា ន ឆ្ន ាំ២០២៥។  
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16. ក្ ីងគ្នាំរទវស័ិ ឯកជនរបស់ក្ ីង ក្ដីមបីពរងឹងទាំនាក់ទាំនងធ រកិច្ច តាមរ ៈការក្លីកកមពស់       
កិច្ចសនានារវាងសភាធ រកិច្ចអាត៊ា ន-អូស្រ្តដ លី អងាភាពឧសាហកមមកាំពូល និងអនកតាក់ប្ែងក្គ្នល        
នក្យាបា ។ ក្ ងីនឹងបនដប្កលមែលទធផ្លសរមាប់ធ រកិច្ច ដូច្ជាវធិ្ននការ ក្ដីមបកី្លីកកមពស់លាំហូរ
 សិជាកមម និងវនិិក្យាគកន ងកិច្ចរពមក្រពៀងែាំបន់ សិជាកមមក្សរអីាត៊ា ន-អូស្រ្តដ ល-ីសូប្វ ៉ាលក្ហសឡង់ 
និងក្ធវីឱ្យស ីជក្រៅនូវសមាហរសកមមក្សដឋកិច្ចអាត៊ា ន។ ក្ ងីនឹងពរងឹងនវាន វែដន៍ និងក្លីកកមពស់
ការរបកែួរបប្ជង បរយិាប័ននហរិញ្ញវែថិ  និងសហរគិនភាព។ ការក្ផ្លដ ែដ៏សាំខាន់មួ នឹងក្ធវីឱ្យសក្រមច្
នូវសហរគ្នស មីរកូ ែូច្ និងមធយម ក្ដីមបីផ្ដល់របក្យាជន៍ពីការផ្លល ស់បដូរប្ផ្នកឌី្ជីងល និងក្ធវីសមា-
ហរសកមមបប្នថិមក្ទៀែកន ងប្ែសសងាវ ក់ែថ្មលកន ងែាំបន់។ 

17. ក្ ងីក្បដជាា បក្ងោីនការែិែែាំរបឹងប្របងកន ងឆ្ន ាំ២០១៨ ក្ឆ្ព ុះក្ៅការបញ្ច ប់ឱ្យបានឆ្ប់នូវភាពជាថ្ដគូ
ក្សដឋកិច្ចទូលាំទូោ ែាំបន់ ប្ដលមានគ សភាពែពស់ ទូលាំទូោ  និងទាំក្នីប។ 

18. ក្ ងីនឹងជាំរ ញក្សដឋកិច្ចក្បីកច្ាំហ ថាមវនា និងរបជែួរបប្ជង ប្ដលផ្ដល់ផ្លរបក្យាជន៍រមួដល់របជាជន 
និងក្លីកកមពស់អភិបាលកិច្ចលែ តាមរ ៈការផ្ាល់សិទធិអាំណ្តច្ក្សដឋកិច្ចដល់ស្រ្សា។ី ក្ ងីនឹងក្ធវីការរមួគ្នន  
ក្ដីមបធី្ននាឱ្យបានថា  សិជាកមម និងវនិិក្យាគ នឹងក្លីកកមពស់ដល់វឌ្ឍនភាពរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព 
និងបរយិាប័នន។ អាត៊ា នតវ គមន៍ការបនដគ្នាំរទរបស់អូស្រ្តដ លី ក្ដីមបកីាែ់បនថិ គមាល ែអភិវឌ្ឍន៍ កន ង
របក្ទសអាត៊ា ន តាមរ ៈគាំនិែផ្ាួច្ក្ផ្ាីមសរមាប់សមាហរសកមមអាត៊ា ន។ ក្ ងីអុះអារតរជាងមីផ្ង
ប្ដរនូវការក្បដជាា ចិ្ែដរមួ ដល់ក្គ្នលក្ៅអភិវឌ្ឍន៍របកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព និងតវ គមន៍ការែិែែាំរបឹងប្របង
ក្ដីមបកី្លីកកមពស់ភាពបាំក្ពញឱ្យគ្នន រវាងច្កខ វស័ិ សហគមន៍អាត៊ា នឆ្ន ាំ២០២៥ និងរក្បៀបវារៈសរមាប់ 
ការអភិវឌ្ឍរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព ឆ្ន ាំ២០៣០ របស់អ.ស.ប។ 

19. ក្ ងីនឹងសហការគ្នន ក្ដីមបអីភិរកស និងក្របីរបាស់ធនធ្ននសម រទរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព ក្ដ្ឋ អន ក្ោម
តាមច្ាប់អនារជាែិ ជាពិក្សសអន សញ្ញ អ.ស.ប សដីពីច្ាប់សម រទ និងក្ដ្ឋុះរត រាល់ការគាំរាម
កាំប្ហងដល់ធនធ្ននទាំងក្នុះ រមួទាំង ការក្នតទែ សច្ាប់ គ្នម នការរា ការស៍ និងគ្នម នការរែួែ
ពិនិែយតាមផ្លូវច្ាប់។ 

របជាជនរបស់ក្ ងី 
20. អាត៊ា ន និងអូស្រ្តដ លី ប្ច្ករ ាំប្លកនូវទាំនាក់ទាំនងវបបធម៌ា សងាមជាថាមវនាដ៏ ូរអប្ងវង និងស ីជក្រៅ។ 

ក្ ងីក្បដជាា ចិ្ែដពរងឹងទាំនាក់ទាំនងរបជាជននិងរបជាជន ជាម ួការក្ផ្លដ ែជាពិក្សសក្លីការវនិិក្យាគ
កន ងច្ាំសងទាំនាក់ទាំនងដ៏ឋែិក្ឋរនាក្ពលអនាគែរវាងថាន ក់ដឹកនាាំ។ ក្ ងីតវ គមន៍ការរមួច្ាំប្សកថ្ន
ប្ផ្នការកូឡាំបូងមី កន ងការបក្ងោីែទាំនាក់ទាំនង  វជន និងក្បដជាា ចិ្ែដក្ធវីឱ្យស ីជក្រៅនូវការអប់រ ាំរបកប 
ក្ដ្ឋ ក្ជាគជ័ ែពស់ និងកមមវធីិផ្លល ស់បដូរកីឡា រមួមាន  នរងាវ ន់អូស្រ្តដ លី អាហារបូករស៍ និងកមមវធីិ 
ក្ផ្សងៗ ក្ៅក្រកាមរកុមរបឹកាអូស្រ្តដ លី-អាត៊ា ន។ 
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21. ក្ ងីក្បដជាា ចិ្ែដច្ាំក្ ុះការក្លីកកមពស់ែថ្មលរមួ ដូច្ជា សនដិភាព ស ែដ មរមនា ការ ល់ដឹងអនដរវបបធម៌ា 
នីែិរដឋ អភិបាលកិច្ចលែ ការក្គ្នរព ទាំន កចិ្ែដ ការអែ់ឱ្ន បរយិាប័នន ការនិ មកណ្តដ ល ទាំនលួែ ស
រែូវសងាម និងភាពច្រមុុះគ្នន ។ 

22. ក្ ងីប្ច្ករ ាំប្លកការក្បដជាា ចិ្ែដក្លីកកមពស់ និងការផ្ាល់សិទធិអាំណ្តច្ដល់ស្រ្សាី កន ងែាំបន់របស់ក្ ងី 
ក្ដីមបសីក្រមច្ឱ្យបាននូវសនដិភាពបរយិាប័នន និងរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព និងវបិ លភាព និងការអភិវឌ្ឍ
ក្សដឋកិច្ច រពមទាំងល បក្ចលនូវរបាាំងនានា ប្ដលរារា ាំងដល់ការចូ្លរមួក្ពញក្លញរបស់ស្រ្សដីកន ងវស័ិ 
ក្សដឋកិច្ច។ ក្ ងីក៏ក្បដជាា ចិ្ែដផ្ងប្ដរច្ាំក្ ុះក្គ្នលការស៍របស់ស្រ្សដី រក្បៀបវារៈសនដិភាព និងសនដិស ែ 
និងក្ដីមបពីរងឹងការសហការសដីពីការក្លីកកមពស់ែនួាទីរបស់ស្រ្សដីកន ងការកតង និងក្ធវីឲ្យមានសនាិភាព
 ូរអប្ងវង។ ការក្ធវីបរយិាប័ននថ្នស្រ្សាីកន ងរគប់វស័ិ ទាំងអស់ថ្នសនាិភាព និងសនាិស ែ ជ ួដល់ការ
ទប់តោ ែ់ជក្មាល ុះ ធ្ននាបាននូវសនាិភាព ូរអប្ងវង និងគ្នាំរទដល់ការតា រក្ទបងីវញិថ្នក្សដឋកិច្ច និង
កាំក្សីនក្សដឋកិច្ច។ 

23. ក្ ងីចប់ក្ផ្ដីមក្ឡងីវញិនូវការតាាំងចិ្ែដក្ដីមបកី្លីកកមពស់ និងការ រសិទធិមន សសថ្នរបជាជនរបស់ក្ ងី 
តាមរ ៈការងារថ្នគសៈកមមការអនដររដ្ឋឋ ភិបាលអាត៊ា ន ទទលួបនា កសិទធិមន សស និងគសៈកមមការ
សិទធិមន សសអូស្រ្តដ លី និងគសៈកមមការអាត៊ា នសដីពីការក្លីកកមពស់ និងការ រសិទធិស្រ្សដី និងក មារ។ 
ក្ ងីនឹងបនដក្លីកកមពស់កិច្ចសនានា និងកិច្ចសហរបែិបែដិការ សដីពីការក្លីកកមពស់ និងការ រសិទធិ
មន សស ដូច្បានកាំសែ់ក្ៅកន ងក្សច្កដីប្ងលងការស៍ជាសកលសដីពីសិទធិមន សស និងលែិិែូបករស៍ សិទធិ
មន សសអនដរជាែិ  ក់ព័នធក្ផ្សងក្ទៀែ ប្ដលក្ ងីទាំងអស់ជាភាគី។ 

24. ក្ ងីនឹងបនាពរងឹងែាំបន់របស់ក្ ងីក្អា កាន់ប្ែរងឹមាាំ ក្ដ្ឋ ក្ធវីកិច្ចសហរបែិបែាិការក្លីការកាែ់
បនថិ ហានិភ័ ក្រគ្នុះមហនារា  និងការរគប់រគងរមួទាំងការដ្ឋក់ប្ផ្នការ រមួបញ្ចូ លទាំងការគ្នាំរទ
នូវមជឈមសឌ លសរមបសរមួលអាត៊ា នសរមាប់ជាំន ួមន សសធម៌ា និងការរគប់រគងក្រគ្នុះមហនារា ។ 
ក្ ងីនឹងក្ធវីការរមួគ្នន  រប  ទធរបឆ្ាំងនឹងជមៃឺឆលង និងរាែែាែ ក្ដ្ឋុះរត បញ្ា របឈមស ែភាព
ប្ដលក្កីនក្ទបងី រមួបញ្ចូ លនូវបញ្ា វ ័ចស់ រពមទាំងក្លីកកមពស់ការក្រែៀមទប់តោ ែ់នឹងជមៃឺរាែែាែ 
តាមរ ៈការគ្នាំរទរបព័នធការ រតាមដ្ឋន និងការក្ឆលី ែបរបកបក្ដ្ឋ របសិទធភាព។  

25. ក្ ងីគ្នាំរទសកមមភាពនានា ក្ដីមបកី្ដ្ឋុះរត ការប្របរបួលអាកាសធ្នែ  ជាពិក្សការអន វែាឱ្យបាន
ក្ពញក្លញ និងមានរបសិទធភាព និងក្ពញក្លញនូវកិច្ចរពមក្រពៀងទីរកុងបា៉ា រសី និងទិសក្ៅ និង
ក្គ្នលក្ៅ ក់ព័នធ ថ្នរក្បៀបវារៈឆ្ន ាំ ២០៣០ សរមាប់ការអភិវឌ្ឍរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាព។ ក្ ងីនឹងបនា
ក្លីកសាួ ការរគប់រគងធនធ្ននទឹក ការរគប់រគងថ្រពក្ឈកី្ដ្ឋ ចី្រភាព ការក្របីរបាស់ថាមពលកក្កីែ 
ក្ទបងីវញិ និងថាមពលជាំនួស និងបក្ច្ចកវទិាព័ស៌ា ថ្បែង ការរគប់រគងរបកបក្ដ្ឋ ចី្រភាពថ្នបរតិថិ ន 
ក្ឆនរ និងសម រទ និងការអភិរកស និងការរគប់រគងជីវៈច្រមុុះ។ ក្ ងីនឹងពរងឹងកិច្ចសហរបែិបែាិការ
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កន ងក្វទិកាែាំបន់ និងអនារជាែិ រមួបញ្ចូ លទាំង កិច្ចសហរបែិបែាិការជាម ួនឹងរកុមការងារអាត៊ា ន
សាីពីការប្របរបួលអាកាសធ្នែ  និងមជឈមសឌ លជីវៈច្រមុុះអាត៊ា ន។  

26. ក្ ងីគ្នាំរទរាល់កិច្ចែាំរបឹងប្របងរបស់អាត៊ា ន កន ងការអន វែាក ងសង់ស ីស សាីពីការការ រ និងការ
ក្លីកកមពស់សិទធិពលករក្ទសនាររបក្វសន៍កន ងអាត៊ា ន។ 

កិច្ចសនានា និងកិច្ចសហរបែិបែដកិារអនាគែ 
27. ក្ ងីក្បដជាា ចិ្ែដបនដកិច្ចសនានានក្យាបា កន ងករមិែរបម ែរដឋ/រដ្ឋឋ ភិបាល ក្ដ្ឋ ប្ផ្ែកក្ៅក្លីកិច្ចសនានា 

ករមិែដ៏ទូលាំទូោ រដឋមស្រ្នដី និងឧែដមមស្រ្នដី តាមរ ៈកិច្ចរបជ ាំថាន ក់ដឹកនាាំកាំពូលអាត៊ា ន- អូស្រ្តដ លី 
២ឆ្ន ាំមដង នាក្ពលអនាគែរបស់ក្ ងី។ ពរងឹងនិមាម បនកមមសនដិស ែែាំបន់កន ងការគ្នាំរទសណ្តដ ប់ធ្នន ប់
ែាំបន់ក្ដ្ឋ ប្ផ្ែកក្លីច្ាប់ ជាពិក្សសកិច្ចរបជ ាំកាំពូលអាស ីបូ ៌ា  ជាក្វទិកា  ទធតស្រ្សដែាំបន់ដឹកនាាំ
ក្ដ្ឋ របម ែដឹកនាាំ និងក្ដីមបកី្លីកកមពស់កិច្ចសហការកន ងក្វទិកាែាំបន់ និងអនដរជាែិ។ 

28. ក្ ងីនឹងបនដសហការអន វែដក្ដ្ឋ ក្ពញក្លញ និងរបកបក្ដ្ឋ របសិទធភាពនូវប្ផ្នការសកមមភាព 
ក្ដីមបអីន វែដភាពជាថ្ដគូ  ទធតស្រ្សដអាត៊ា ន-អូស្រ្តដ លី ឆ្ន ាំ (២០១៥-២០១៩)។  

29. ក្ ងីតវ គមន៍គាំនិែផ្ដួច្ក្ផ្ដីមក្លីកក្ទបងីក្ៅកន ងកិច្ចរបជ ាំកាំពូលក្នុះ ប្ដលរគបដសដ ប់ក្លីវស័ិ នានា 
ដូច្ជាការរប  ទធរបឆ្ាំងអាំក្ពីក្ភរវកមម ការរប  ទធរបឆ្ាំងការជញួដូរមន សស សនដិស ែតាមរបព័នធ    
អ ិនក្ធីក្សែ និង សិជាកមមឌី្ជីងល ការ រជាែិ លាំហសម រទ ក្សដឋកិច្ច នគរូបនី កមម និងក្ហដ្ឋឋ - 
រច្នាសមព័នធ ការែភាា ប់ អប់រ ាំ ស ែ មាលភាព និងស្រ្សដី សនដិភាព និងសនដិស ែ ក្ដីមបីពរងឹងភាពជាថ្ដ
គូ  ទធតស្រ្សដរបស់ក្ ងីបប្នថិមក្ទៀែ។ ក្ ងីរ ាំពឹងទ កកិច្ចពិក្រគ្នុះក្យាបល់បប្នថិម កន ងការអន វែដ
គាំនិែផ្ដួច្ក្ផ្ដីមទាំងក្នុះ។ 

 
បានអន ម័ែក្ៅទីរកុងស ីដនី របក្ទសអូស្រ្តដ លី ថ្ងៃទី១៨ ប្ែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

******* 


