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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍រមួ 

រវាងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា និងសាធារណរដ្ឋព្រជាមានិតចិន 
***** 

១. តបតាមការអញ ជ្ ើញរបស់ឯកឧតដម លើ ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ ន្សាធារណរដ្ឋប្បជាមា្ិតចិ្ 
សញមដចអគ្គមហាញសនាបតើញតញជា ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ ន្ប្រះរាជាណាចប្កកមព៊ុជាបា្អញ ជ្ ើញបំញរញ
ទសស្កិចចផ្លូវការញៅសាធារណរដ្ឋប្បជាមា្ិតចិ្រើនងៃទើ ២០ ដ្ល់ ២៣ មករា ២០១៩  ។ កន៊ុងឱកាស
ទសស្កិចចញ្ះ សញមដចញតញជានាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ បា្ជួបរិភាកាជាមយួឯកឧតដម ស៊ុើ ជើ្ភើង ប្បធានាធិបតើ 
្ិង ឯកឧតរម លើ ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្ត រ្ើន្សាធារណរដ្ឋប្បជាមា្ិតចិ្ ។ សញមដចញតញជានាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ 
ក៏បា្ជបួសសមរងការគ្រួសមជាមយួឯកឧតរម លើ ចា្់ស ូ ប្បធា្សភាតំណាងប្បជាជ្ចិ្ ្ិងឯកឧតរម 
វ៉ាង យ៉ា ង ប្បធា្សភាប្បឹកា្ញយបាយប្បជាជ្ចិ្ ។ 

២. ភាគ្ើកមព៊ុជា វយតនមលខពស់ចំញ ះសមិទធផ្លធំញធងជាញប្ចើ្តាមរយៈកំសណទប្មង់ ្ិងការញបើកទូលាយ
របស់ប្បញទសចិ្ ្ិងសូមជូ្ររញោយញសាម ះចំញ ះភាគ្ើចិ្ ញប្កាមការដឹ្កនារំបស់គ្ណៈកមាម ធិការមជឈមឹ
បកសក៊ុមម៊ុយ ើ្សរចិ្ សដ្លមា្ឯកឧតរមអគ្គញលខាធិការ ស៊ុើ ជើ្ភើង ជាសនូលសំខា្់កន៊ុងការដឹ្កនាំ្ ឹង
សញប្មចបា្ញោយញជាគ្ជ័យ្ូវញោលញៅសតវតសទងំរើរ។ ភាគ្ើកមព៊ុជាញជឿជាក់ថាប្បជាជ្ចិ្្ឹងអភិវឌ្ឍ
ប្បញទសចិ្ញៅជាប្បញទសសងគម្ិយមដ៏្ទំញ ើ្ប រ៊ុងញរឿង ខាល ងំកាល  ប្បជាធិបញតយយ វបបធម៌ញជឿ្ញលឿ្ 
ស៊ុខដ្៊ុមរមនា ្ិងប្សស់សាា ត ។ 

 ភាគ្ើចិ្បា្ញលើកជាងមើរើការញោររចំញ ះឯករាជយភារ អធិបញតយយភារ ្ិងបូរណភារទឹកដ្ើកមព៊ុជា  
្ិងបា្បញ្ជជ ក់ញ ើងវញិរើការោបំ្ទចំញ ះញោល្ញយបាយឯករាជយ ្ិងការអភិវឌ្ឍរបស់កមព៊ុជាប្សបញៅ 
្ឹងផ្លប្បញយជ្៍របស់ប្បជាជ្កមព៊ុជា ។ ភាគ្ើចិ្សូមជូ្ររញោយញសាម ះឲ្យប្បជាជ្កមព៊ុជាប ដ្សញប្មច
បា្្ូវសមិទធផ្លងមើៗ ្ិងធំញធងកន៊ុងការអភិវឌ្ឍជាតិ ញប្កាមមលប់ប្រះបារមើ ប្រះមហាញសេតឆ័ប្ត 
ប្រះករ៊ុណា ប្រះបាទសញមរចប្រះបរមនាង ្ញរាតរម សើហម៊ុ ើ្ ប្រះមហាកសប្ត ន្ប្រះរាជាណាចប្កកមព៊ុជា 
្ិងញប្កាមការដឹ្កនារំបស់រាជរោឋ ភិបាលងមើន្ប្រះរាជាណាចប្កកមព៊ុជា សដ្លមា្សញមរចញតញជានាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ 
ហ ៊ុ្ សស្ ជាប្បម៊ុខ ។  

៣. ភាគ្ើទងំរើរបា្ឯកភារថា មិតរភារជាប្បនរណើ  ្ិងជាប្បវតរិសាន្តសរដ៏្យូរអសងេងកមព៊ុជា-ចិ្ គឺ្ជា
សមបតរដ៏ិ្មា្តនមលរមួន្ប្បជាជ្ញយើងទងំរើរ ។ កាលរើឆ្ន កំ ល្ងញៅ  ភាគ្ើទងំរើរបា្កំណត់យកខួប     
អ ៊្ុសាវរ ើយញ៍លើកទើ៦០ន្ការបញងកើតទំនាក់ទំ្ងការទូត ជាឱកាសញដ្ើមបើរប្ងើកការផ្លល ស់បរូរទំនាក់ទំ្ង
រវងប្បជាជ្ ្ិងប្បជាជ្ ្ិងញធេើឲ្យស៊ុើជញប្ៅ្ូវកិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុងប្កបខណឌ គំ្្ិតផ្រួចញផ្រើមសខសប្កវ៉ា ត់ 
្ិងផ្លូវ សដ្លនាមំក្ូវផ្លប្បញយជ្៍សំខា្់ៗ កា្់សតញប្ចើ្ដ្ល់ប្បជាជ្ទងំរើរ ្ិងចូលរមួចំសណកជា
វជិជមា្ដ្ល់ស រ្ិភារ ្ិងវបិ៊ុលភារកន៊ុងតំប្់ ្ិងរិភរញលាក ។ ញៅកន៊ុងសករាជងមើញ្ះ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹង



2 
 

ញលើកកមពស់បស្ែមញទៀត្ូវភារជានដ្គូ្យ៊ុទធសាន្តសរប្គ្ប់ប្ជុងញប្ជាយ ញរៀបចំសផ្្ការសកមមភារញដ្ើមបើកសាង
សហគ្ម្៍វសនារមួសដ្លមា្អតែ្័យជាយ៊ុទធសាន្តសររវងកមព៊ុជា ្ិងចិ្ ញផ្លរ តញលើកិចចសហប្បតិបតិរការ 
្ញយបាយ ស រ្ិស៊ុខ ញសដ្ឋកិចច ្ិងការផ្លល ស់បរូររវងប្បជាជ្ ្ិងប្បជាជ្ ្ិងជំរ៊ុញឲ្យមា្ការអភិវឌ្ឍធំ
ញធងបស្ែមញទៀត្ូវទំនាក់ទំ្ងញទេភាគ្ើ កន៊ុងរយៈញរល ៦០ ឆ្ន ខំាងម៊ុខ ។  
៤. ភាគ្ើទងំរើរបា្ឯកភារោន ប រ្ការទក់ទងកប្មិតខពស់កា្់សតជិតសនិទធ ្ិងប រ្រកាការប្បាប្ស័យទក់ទង
ោន ឲ្យបា្ទ្់ញរលញវលាញលើបញ្ជា សំខា្់ៗជាយ៊ុទធសាន្តសរ ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងបញងកើ្ការផ្លល ស់បរូរទសស្កិចច 
្ិងបទរិញសាធ្៍រវងរោឋ ភិបាល សភា គ្ណបកស សងគមស៊ុើវលិ ្ិងអាជាា ធរមូលោឋ ្ន្ប្បញទសទងំរើរ ។ 
ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងញប្បើប្បាស់ឲ្យបា្ញរញញលញ្ូវតនួាទើរបស់គ្ណៈកមាម ធិការសប្មបសប្មួលអ រ្ររោឋ ភិបាល
រវងកមព៊ុជា-ចិ្ ញដ្ើមបើជំរ៊ុញការសប្មបសប្មួលកិចចសហប្បតិបតរិការជាក់សសរងញលើប្គ្ប់វស័ិយ ។ 
៥. ភាគ្ើទងំរើរបា្ឯកភារោន បញងកើ្ការផ្លល ស់បដូរ ្ិងកិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុងវស័ិយការទូត ការ រជាតិ 
ការអ ៊្ុវតរចាប់ ្ិងស រ្ិស៊ុខ ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងអ ៊្ុវតរឲ្យបា្ញរញញលញ្ូវកិចចប្រមញប្រៀងសដើរើការរប្ងឹង
កិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុងដំ្ណាក់កាលងមើរវងប្កសួងការបរញទសទងំរើរ ញលើកកមពស់កិចចសហប្បតិបតរិការ
ជាក់សសរងកន៊ុងការបណរ៊ុ ះបណារ លញយធា ការអប់រសំាែ ប័្ ញសវស៊ុខាភិបាល ្ិងការដឹ្កជ ជ្ូ ្ ញធេើឲ្យ 
ស៊ុើជញប្ៅ្ូវកិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុងការប្បយ៊ុទធប្បឆ្ងំឧប្កិដ្ឋកមមឆលងសដ្្ ការជញួដូ្រម ៊្ុសស បទញលើមស
តាមប្បរ័ ធ្អ៊ុើ្ញធើញណត ញភរវកមម ប្រមទងំប្បតិបតរិការប្បឆ្ងំញប្គ្ឿងញញៀ្ ការកសាងសមតែភារកន៊ុងការ
អ ៊្ុវតរចាប់ ្ិងការញស៊ុើបអញងកត ។ ភាគ្ើទងំរើរឯកភារោន កំណត់យកឆ្ន  ំ ២០១៩ ជាឆ្ន នំ្ 
កិចចសហប្បតិបតរិការអ ៊្ុវតរចាប់រវងកមព៊ុជា ្ិងចិ្ ។ 
៦. ភាគ្ើទងំរើរឯកភារោន រញ្លឿ្ការប្ស៊ុ ើោន រវងគំ្្ិតផ្រួចញផ្រើមសខសប្កវ៉ា ត់ ្ិងផ្លូវ ្ិងយ៊ុទធសាន្តសរចត៊ុញកាណ
្ិងអ ៊្ុវតរឲ្យបា្ញរញញលញ្ូវចំណ៊ុ ចញោលន្សផ្្ការរបស់រោឋ ភិបាលទងំរើរ ញដ្ើមបើរមួោន ជំរ៊ុញការ
កសាងសខសប្កវ៉ា ត់ញសដ្ឋកិចចផ្លូវសូប្ត ្ិងផ្លូវសូប្តសម៊ុប្ទសតវតសទើ ២១ ។ ភាគ្ើចិ្្ឹងប រ្ផ្រល់ជំ្យួដ្ល់
កមព៊ុជាតាមលទធភាររបស់ខលួ្ ញដ្ើមបើអភិវឌ្ឍញសដ្ឋកិចច ជំរ៊ុញការអភិវឌ្ឍប្បកបញោយចើរភារ ្ិងញលើកកមពស់
ជើវភារប្បជាជ្ ។  
៧. ភាគ្ើទងំរើរឯកភាររប្ងឹងកិចចសហប្បតិបតរិការជាក់សសរងកន៊ុងប្កបខណឌ គំ្្ិតផ្រួចញផ្រើមសខសប្កវ៉ា ត់ ្ិងផ្លូវ 
ញោយញផ្លរ តសំខា្់ញៅញលើការដឹ្កជ ជ្ូ ្ ការបញងកើ្សមតែភារផ្លិត ថាមរល  ណិជជកមម ្ិងការប្ទប្ទង់
ជើវភារប្បជាជ្ ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងញលើកកមពស់ ក៏ដូ្ចជាជំរ៊ុញកិចចសហប្បតិបតរិការឲ្យបា្ប្គ្ប់ប្ជុងញប្ជាយ
ញលើវស័ិយ ណិជជកមម វ ិ្ ិញយគ្ ញហោឋ រចនាសមព័ ធ្ ។ល។ ញហើយ្ិងបញងកើ្ទំហ ំ ្ិងកប្មិត ណិជជកមម
ញទេភាគ្ើ ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងជំរ៊ុញកិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុងញវទិកានានាដូ្ចជា រិរ័រណ៍នាចូំលអ រ្រជាតិចិ្ 
រិរ័រណ៍អាសា ្-ចិ្ ។ល។ រញ ល្ឿ្ការចរចាញលើរិធើសារសរើរើការនាសំផ្លញ ើ ្ិងផ្លិតផ្លកសិកមមញផ្សង
ញទៀតចូលញៅប្បញទសចិ្ ្ិងញប្បើប្បាស់ឲ្យបា្ញរញញលញ្ូវ ណិជជកមមញអ ចិប្តូ្ិច ្ិងយ រ្ការកិចច
សហប្បតិបតរិការនានា ញដ្ើមបើបញងកើ្ទំហ ំណិជជកមមញទេភាគ្ើឲ្យញកើ្ដ្ល់ ១០ប ើលា្ដ្៊ុលាល រ ញៅឆ្ន  ំ
២០២៣។ ភាគ្ើទងំរើរឯកភារញប្បើប្បាស់ឲ្យបា្ញរញញលញ្ូវតួនាទើកិចចប្រមញប្រៀង ណិជជកមមញសរ ើចិ្-
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អាសា ្ ញដ្ើមបើជប្មុញ ណិជជកមមញទេភាគ្ើ ្ិងមា្ឆ ទ្ៈផ្រួចញផ្រើមកិចចរិភាកាអំរើការសិកាសមិទធិលទធភារញធេើ
កិចចប្រមញប្រៀង ណិជជកមមញសរ ើញទេភាគ្ើញៅញរលសមប្សប។ ភាគ្ើទងំរើរបា្សសមរង្ូវការញរញចិតរចំញ ះ
លទធផ្លកិចចប្បជ៊ុំញលើកទើ៣ន្គ្ណៈកមាម ធិការសប្មបសប្មួលតំប្់ញសដ្ឋកិចចរិញសសប្កុងប្រះសើហ ៊្ុ កាល 
រើនងៃទើ១០ សខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ភាគ្ើកមព៊ុជាសូមសសមរងការអរគ្៊ុណយ៉ា ងប្ជាលញប្ៅចំញ ះការញបរជាា
របស់ភាគ្ើចិ្កន៊ុងការប រ្ោបំ្ទប្កុមហ ៊ុ្ សដ្លមា្សមតែភារ ្ិងទំ ៊្ុកចិតរខពស់មកវ ិ្ ិញយគ្ញៅកមព៊ុជា ្ិង
អ ៊្ុវតរកិចចសហប្បតិបតរិការញលើវស័ិយញហោឋ រចនាសមព័ ធ្ រមួទងំសហការជាមយួភាគ្ើកមព៊ុជាកន៊ុងការជំរ៊ុញការ
អភិវឌ្ឍតំប្់ញសដ្ឋកិចចរិញសសប្កុងប្រះសើហ ៊្ុ ផ្លូវញលបឿ្ញលឿ្ភនំញរញ-ញខតរប្រះសើហ ៊្ុ អាកាសយ្ោឋ ្
ងមើកន៊ុងញខតរញសៀមរាប ្ិងគ្ញប្មាងញហោឋ រចនាសមព័ ធ្សំខា្់ៗនានាជាញប្ចើ្ញទៀត។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងប រ្ោបំ្ទ
ប្កុមហ ៊ុ្នានាកន៊ុងការអភិវឌ្ឍសួ្ឧសាហកមមសកនចន ការផ្លិត ្ិងកសិកមម បញងកើ្កិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុង
ការផ្រត់ផ្គង់ថាមរល ្ិងសាងសង់បណារ ញប ជ្ូ ្ថាមរល បញងកើ្ការអភិវឌ្ឍ ្ិងការញប្បើប្បាស់ថាមរល
សាា ត ប្រមទងំរញ្លឿ្ការសាងសង់គ្ញប្មាងដំ្ណាក់កាលទើ២  ក់រ័ ធ្្ឹងការប្ទប្ទង់ជើវភារប្បជាជ្ រមួ
មា្ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ការសាងសង់សាលាញរៀ្ ្ិងផ្លូវងនល់ ញៅតំប្់ជ្បទ ។ ភាគ្ើទងំរើរឯកភារបញងកើត
លកខខណឌ  ្ិងបរយិកាសអំញណាយផ្លសប្មាប់កិចចសហប្បតិបតរិការខាងញលើ ។ 

៨. ភាគ្ើទងំរើរឯកភារញធេើឲ្យស៊ុើជញប្ៅកិចចសហប្បតិបតរិការប្គ្ប់ប្ជុងញប្ជាយញលើវស័ិយកសិកមម  នប្រញ ើ  
ញ្សាទ វទិាសាន្តសរ ្ិងបញចចកវទិា  ការការ របរសិាែ ្ ញហោឋ រចនាសមព័ ធ្ឌ្ើជើងល ្ិង្គ្រូប ើ្យកមម 
។ល។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងញរៀបចំកិចចប្បជ៊ុំគ្ណៈកមាម ធិការអចិនន្ត រ្យស៍រើរើកិចចសហប្បតិបតរិការកសិកមម ញលើកទើ 
២ តាមញរលញវលាសមប្សប  រមួោន អ ៊្ុវតរគ្ញប្មាងអភិវឌ្ឍ្៍កសិកមមទំញ ើ្បជាតិរបស់កមព៊ុជា រប្ងឹងកិចច
សហប្បតិបតរិការបញចចកវទិាញលើការបង្កក ត់រូជប្សូវ ្ិងសកនចនផ្លិតផ្លកសិកមម ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងចាប់ញផ្រើម
គ្ញប្មាងមជឈមណឌ លបង្កក ត់រូជញ ើសដ្លមា្តនមលខពស់ញៅកមព៊ុជា ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងញលើកកមពស់ការផ្លល ស់
បរូរអនកវទិាសាន្តសរវយ័ញកមងរវងប្បញទសទងំរើរ  កសាងយ រ្ការប្សាវប្ជាវវទិាសាន្តសរ ្ិងកិចចសហប្បតិបតរិការ
កន៊ុងការញផ្ទរបញចចកវទិា ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងរមួោន រញ្លឿ្ការបញងកើតមជឈមណឌ លកិចចសហប្បតិបតរិការ         
បរសិាែ ្កមព៊ុជា-ចិ្។ 

៩. ភាគ្ើទងំរើរឯកភារយកឆ្ន  ំ ២០១៩ ជាឆ្ន កិំចចសហប្បតិបតរិការវបបធម៌ ្ិងញទសចរណ៍កមព៊ុជា-ចិ្ 
ប្រមទងំចាប់យកឱកាសញ្ះកន៊ុងការរប្ងើកបស ែ្មញទៀត្ូវការផ្លល ស់បរូរទំនាក់ទំ្ងរវងប្បជាជ្ ្ិងប្បជាជ  ្
្ិងញលើកសទួយការញយគ្យល់ោន ញៅវញិញៅមក ្ិងទំនាក់ទំ្ងជាមិតរភាររវងប្បជាជ្ន្ប្បញទសទងំរើរ 
ជារិញសសរវងយ៊ុវជ្ជំនា្់ញប្កាយ ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងោបំ្ទការញរៀបចំប្រឹតរិការណ៍ជំរ៊ុញវបបធម៌ ញទសចរណ៍ 
្ិង ណិជជកមម ្ិងសមាគ្មមិតរភារសមភាគ្ើ ប្កុមសិកាប្សាវប្ជាវ សាររ័ត៌មា្ ្ិងអងគការញប្ៅរោឋ ភិបាល 
ញដ្ើមបើរប្ងឹងការប្បាប្ស័យទក់ទងោន  ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ ឹងអ ៊្ុវតរឲ្យបា ញ្រញញលញ្ូវអាហារូបករណ៍រោឋ ភិបាល
ចិ្ ការបណរ៊ុ ះបណារ លមន្ត រ្ើបញចចកញទសវយ័ញកមង  ញសវញវជជសាន្តសរសម័ប្គ្ចិតរ។ល។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងប រ្
អ ៊្ុវតរការអភិរកស ្ិងការជសួជ៊ុលសមបតរញិបតិកភ័ណឌ អងគរប៊ុរាណ  ប្បាសាទប្រះវហិារ ្ិងសមបតរិញបតិកភ័ណឌ
វបបធម៌ដ្នទញទៀតញៅកមព៊ុជា ។ 
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១០. ភាគ្ើកមព៊ុជាសូមបញ្ជជ ក់សាជាងមើ្ូវការប្បកា្់ខាជ ប់្ូវញោល្ញយបាយចិ្មយួ ប្រមទងំទទលួ
សាគ ល់រោឋ ភិបាលសាធារណរដ្ឋប្បជាមា្ិតចិ្ជារោឋ ភិបាលប្សបចាប់សតមយួគ្ត់ តំណាងឲ្យប្បញទសចិ្
ទងំមូល ញហើយនតវ៉ា ្់ជាសផ្នកសំខា្់មយួ ន្បូរណភារសដ្្ដ្ើរបស់ចិ្ ។ ភាគ្ើកមព៊ុជាសូមប្បឆ្ងំចំញ ះ
ការប្បកាសឯករាជយរបស់នតវ៉ា ្់ប្គ្ប់ទប្មង់ ប្រមទងំប រ្ោបំ្ទការអភិវឌ្ឍញោយស រ្ិភារ្ូវទំនាក់ទំ្ង
ចិ្ ្ិងនតវ៉ា ្់ ្ិងប៊ុរេញហត៊ុកន៊ុងការបប្ងួបបប្ងួមចិ្ ។ ភាគ្ើចិ្បា្វយតនមលយ៉ា ងខពស់ចំញ ះការោបំ្ទ
ខាងញលើញ្ះ។ 

១១. ភាគ្ើទងំរើសសមររង្ូវការញរញចិតរចំញ ះសែិរភារ្ិងការវវិតរដ៏្ប្បញសើរន្សភារការណ៍ញៅសម៊ុប្ទ
ចិ្ខាងតបូង ្ិងសូមអំ វនាវឲ្យភាគ្ើ ក់រ័ ធ្ប រ្ការអ ៊្ុវតរឲ្យញរញញលញ ្ិងមា្ប្បសិទធភារ្ូវញសចករើ
សងលងការណ៍សរើរើការប្បតិបតរិរបស់ភាគ្ើញៅសម៊ុប្ទចិ្ខាងតបូង (DOC) ញធេើឲ្យស៊ុើជញប្ៅ្ូវកិចចសហប្បតិបតរិការ 
វស័ិយសម៊ុប្ទជាក់សសរង ្ិងញលើកកមពស់ការរិញប្ោះញយបល់សរើរើប្កមប្បតិបតរិញៅសម៊ុប្ទចិ្ខាងតបូង 
(COC) ។ ភាគ្ើកមព៊ុជាវយតនមលខពស់ ្ិងោបំ្ទសំញណើ របស់ភាគ្ើចិ្សូមឲ្យប ច្ ប់កិចចរិញប្ោះញយបល់សើររើ 
COC កន៊ុងរយៈញរល៣ឆ្ន  ំ ញហើយ្ឹងសហការជាមួយភាគ្ើ ក់រ័ ធ្ញដ្ើមបើរកាការវវិតរជាវជិជមា្ន្កិចចរិញប្ោះ
ញយបល់  ខិតខំសញប្មចឲ្យបា្ឆ្ប់្ូវកិចចរិញប្ោះញយបល់ញ្ះ ញោយ រញលើមូលោឋ ្ក៊ុងសង់ស៊ុើសញៅ
វញិញៅមក ្ិងកសាងសម៊ុប្ទចិ្ខាងតបូងឲ្យញៅជាសម៊ុប្ទស រ្ិភារ មិតរភារ ្ិងកិចចសហប្បតិបតរិការ ។ 

១២. ភាគ្ើទងំរើរឯកភារប រ្រប្ងឹងការសប្មបសប្មួល ្ិងកិចចសហប្បតិបតរិការកន៊ុងប្កបខ័ណឌ ញមគ្ងគ-
ឡា្ឆ្ង  អាសា ្-ចិ្  អាស៊ុើបូ ៌  កិចចប្បជ៊ុំកំរូលអាស៊ុើ-អឺរ ៉ា៊ុប ្ិងបណារ ប្កបខ័ណឌ រហ៊ុភាគ្ើ រមួទងំ   
អងគការសហប្បជាជាតិ ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងរមួោន ប្បកា្់ខាជ ប់្ូវរហ៊ុភាគ្ើ្ិយម ្ិងការ រប្បរ័ ធ្ ណិជជកមម
រហ៊ុភាគ្ើ សដ្លមា្អងគការ ណិជជកមមរិភរញលាកជាសនូល ។ ភាគ្ើទងំរើរ្ឹងជំរ៊ុញការបញងកើតទំនាក់ទំ្ង
អ រ្រជាតិ សដ្លមា្ការញោររោន ញៅវញិញៅមក មា្យ៊ុតរិធម៌ ្ិងសមធម៌  ្ិងកិចចសហប្បតិបតរិការ 
 នះ- នះ ញដ្ើមបើកសាងសហគ្ម្៍ សដ្លមា្ញជាគ្វសនារមួសប្មាបម់ ៊្ុសសជាតិ ។ 

១៣. កន៊ុងអំ ៊ុងញរលទសស្កិចចញ្ះ  ភាគ្ើទងំរើរបា្ច៊ុះហតែញលខាញលើឯកសារកិចចសហប្បតិបតរិការញលើ 
វស័ិយនានាសរើរើការញលើកកមពស់ជើវភារប្បជាជ្   ការដឹ្កជ ជ្ូ ្  ្ិងញហោឋ រចនាសមព័ ធ្ជាញដ្ើម ។  

១៤. ភាគ្ើទងំរើរសសមរងការញរញចិតរចំញ ះលទធផ្លន្ដំ្ញណើ រទសស្កិចចរបស់សញមរចញតញជានាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ 
ហ ៊ុ្ សស្ ្ិងយល់ប្សបោន ថាដំ្ញណើ រទសស្កិចចញ្ះបា្បស ែ្មកមាល ងំចលករងមើកន៊ុងការអភិវឌ្ឍកិចចសហ
ប្បតិបតរិការកន៊ុងភារជានដ្គូ្យ៊ុទធសាន្តសរប្គ្ប់ប្ជុងញប្ជាយកមព៊ុជា-ចិ្ ។ សញមដចអគ្គមហាញសនាបតើញតញជា 
ហ ៊ុ្ សស្ នាយករដ្ឋមន្ត រ្ើ ន្ប្រះរាជាណាចប្កកមព៊ុជា សូមសងលងអំណរគ្៊ុណចំញ ះភាគ្ើចិ្ សដ្លបា្ផ្រល់
បដិ្សណាឋ រកិចចដ៏្កក់ញៅរ  ្ិងសនិទធសាន លកន៊ុងអំ ៊ុងញរលទសស្កិចចញ្ះ ។ 

រដ្ឋធា ើ្ញប៉ាកាងំ   នងៃទើ ២៣ សខ មករា ឆ្ន  ំ២០១៩ 


