
1 

 

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 

**** 
១. តាមការអញ ជ្ ើញរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម សើហមុនើ 

ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា ឯកឧត្េម ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ អគ្គញេខាធិការននគ្ណៈកម្មា - 
ធិការមជឈិមបកសកុមាុយនើសេ និ្ជាព្បធានរដ្ឋននសាធារណរដ្ឋស្គមនិយមញ ៀត្ណាម បានដឹ្កនាាំ
គ្ណៈព្បតិ្ភូជាន់ខ្ពស់ញ ៀត្ណាម អញ ជ្ ើញមកបាំញរញទសសនកិចចផ្លូ រដ្ឋ ញៅព្រះោជាណាចព្កកមពុជា  
រើនថៃទើ២៥ ដ្េ់នថៃទើ២៦ ខខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

កនុ្ឱកាសបាំញរញទសសនកិចចញនះ ឯកឧត្េមអគ្គញេខាធិការ និ្ជាព្បធានរដ្ឋ ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ 
បានជួបញធវើព្រះោជស នាការជាមួយ ព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម សើហមុនើ 
ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា  និ្ចូេថ្វវ យប គ្ាំគាេ់ សញមេចព្រះមហាកសព្ត្ើ ព្រះ រោជ
ម្មតា នញោត្េម មុនិនាថ សើហនុ   ជួបជាមួយ សញមេច បុិេញសនាភកេើ សាយ ឈុាំ ព្បធានព្រឹទភស    
សញមេចអគ្គមហារញាចព្កើ ញហ្ សាំរនិ ព្បធានរដ្ឋស    និ្ សញមេចអគ្គមហាញសនាបត្ើញត្ញជា 
ហវុន ខសន នាយករដ្ឋមន្រនេើននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា និ្ជាព្បធានគ្ណបកសព្បជាជនកមពុជា។  

ឯកឧត្េមអគ្គញេខាធិការ និ្ជាព្បធានរដ្ឋ ញ្វៀន ហវវ ៊ូជុ្ ក៏បានចូេថ្វវ យប គ្ាំ សញមេចព្រះអគ្គ- 
មហាស្ឃោជាធិបត្ើ កិត្េិឧញទេសបណឌិ ត្ ញទរ  ្ស សញមេចព្រះមហាស្ឃោជគ្ណៈមហានិកាយ និ្
សញមេចព្រះអភិសិរ ើសុគ្នាភ មហាស្ឃោជាធិបត្ើ កិត្េិឧញទេសបណឌិ ត្ បួរ ព្គ្ើ សញមេចព្រះមហាស្ឃោជ 
គ្ណៈធមាយុត្េិកនិកាយននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា។ ឯកឧត្េម ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ បានអញ ជ្ ើញដាក់
កព្ម្ផ្កា ញៅ មិ្មនឯកោជយ  មណឌ បព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេច ព្រះនញោត្េម សើហនុ ព្រះ រោជ 
បិតាជាតិ្ខខ្ារ ញៅព្រះោជដ្ាំណាក់គ្នភបុបាា  កនុ្ព្រះបរមោជវ ា្ំ  និ្សេូបមិត្េ រកមពុជា–ញ ៀត្ណាម 
ព្រមទា្ំ ទសសនាសាា នទូត្ញ ៀត្ណាមញៅទើព្កុ្ភនាំញរញ និ្ ជួបជាមួយត្ាំណា្ខផ្នកធុរកិចចនិ្ 
សម្មគ្មខខ្ារ-ញ ៀត្ណាម ញៅកមពុជា។ 

កនុ្ឱកាសញនះផ្្ខដ្រ  ឯកឧត្េមអគ្គញេខាធិការ និ្ជាព្បធានរដ្ឋ ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ និ្  
សញមេចញត្ញជានាយករដ្ឋមន្រនេើ បានអញ ជ្ ើញញធវើជាអធិបត្ើ និ្ញធវើជាសាកសើកនុ្រិធើចុះហត្ាញេខាញេើ
ឯកសារចាំននួ ០៥ ដូ្ចខា្ញព្កាម៖ 

(i) ញសចកេើបខនាមសេើរើការខកខព្បម្មព្តា៦ និ្ម្មព្តា១៧ ននកិចចព្រមញព្រៀ្រវ្រដាឋ ភិបាេនន 
ព្រះោជាណាចព្កកមពុជា និ្រដាឋ ភិបាេននសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម សេើរើការ 
ដឹ្កជ ជ្ូ នផ្លូ ទឹក។ 
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(ii) រិធើសារសេើរើ ញិសាធនកមាញេើរិធើសារសព្ម្មប់អនុ ត្េកិចចព្រមញព្រៀ្រវ្រដាឋ ភិបាេនន 
ព្រះោជាណាចព្កកមពុជា និ្រដាឋ ភិបាេននសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម សេើរើការ 
ដឹ្កជ ជ្ូ នផ្លូ ញគាក។ 

(iii) អនុសសរណៈននការញោគ្យេ់គាន រវ្អគ្គញេខាធិការដាឋ នរដ្ឋស ជាតិ្ននព្រះោជាណា
ចព្កកមពុជា និ្ព្កសួ្ហរិ ញ្ ត្ាុញ ៀត្ណាម សេើរើការផ្េេ់ហរិ ញ្បបទនឥត្សាំណ្ចាំនួន 
២៥លានដុ្លាល រអាញមរកិ សព្ម្មប់ការអនុ ត្េគ្ញព្ម្ម្សា្ស្់អគាររដ្ឋបាេសព្ម្មប់ 
អគ្គញេខាធិការដាឋ នរដ្ឋស កមពុជា។ 

(iv) កិចចសព្មបសព្មួេជាំរុញពាណិជជកមាញទវ គ្ើរវ្រដាឋ ភិបាេននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា 
និ្រដាឋ ភិបាេននសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម។ 

(v) អនុសសរណៈននការញោគ្យេ់គាន  សេើរើកិចចសហព្បតិ្បត្េិការញទសចរណ  សព្ម្មប់ឆ្ន ាំ 
២០១៩-២០២១ រវ្ព្កសួ្ញទសចរណ ននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា និ្ព្កុមហវុន 
អាកាសចរណ ខអវរឡាញញ ៀត្ណាម។ 

២. កនុ្បរោិកាសញពារញរញញដាយសាមគ្គើ រ មិត្េ រជាព្បនរណើ  និ្ការញជឿទុកចិត្េគាន
ញៅ ញិញៅមក ថ្វន ក់ដឹ្កនាាំននព្បញទសទា្ំ រើរបានញធវើញសចកេើោយការណ អាំរើការអភិ ឌ្ឍថាើៗរបស់
ព្បញទសញរៀ្ខ្លួន និ្បានផ្កល ស់បេូរទសសនៈគាន ោ៉ា ្សុើជញព្ៅញេើកិចចសហព្បតិ្បត្េិការញទវ គ្ើ ក៏ដូ្ចជា 
បញ្ហា ត្ាំបន់ និ្រិភរញលាក ខដ្េម្មនផ្េព្បញោជន ញៅ ញិញៅមក។  

ព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម សើហមុនើ ព្រះមហាកសព្ត្ និ្ថ្វន ក់ដឹ្កនាាំ
កមពុជាបានស ា្ត់្ធៃន់អាំរើសារៈសាំខាន់ជាព្ប ត្េិសាន្រសេ ននដ្ាំញណើ រទសសនកិចចផ្លូ រដ្ឋ មកកមពុជា ជាញេើក 
ដ្ាំបូ្របស់ឯកឧត្េម ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ កនុ្ឋានៈជាអគ្គញេខាធិការននគ្ណៈកម្មា ធិការមជឈិមបកស 
កុមាុយនើសេ និ្ជាព្បធានរដ្ឋននសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម និ្បានសខមេ្នូ ការអបអរ
សាទរចាំញពាះសមិទភផ្េដ៏្ធាំញធ្ខដ្េព្បជាជនញ ៀត្ណាមសញព្មចបានកនុ្កាំខណទព្ម្់ជាតិ្ ការកសា  ្
និ្ការការពារជាតិ្  ញហើយបានសខមេ្នូ ការញជឿជាក់ោ៉ា ្មុត្ម្មាំថ្វ ញព្កាមការដឹ្កនាាំរបស់បកស 
កុមាុយនើសេញ ៀត្ណាម ព្បជាជនញ ៀត្ណាមនឹ្ទទួេបានសមិទភផ្េធាំញធ្បខនាមញទៀត្ និ្ 
សញព្មចបានទិសញៅឧសាហូបនើយកមា និ្ទាំញនើបកមារបស់ខ្លួន។  

ឯកឧត្េមអគ្គញេខាធិការ និ្ជាព្បធានរដ្ឋ ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ បានសខមេ្នូ ការអបអរសាទរ
ោ៉ា ្នព្កខេ្ចាំញពាះសមិទភផ្េដ៏្ធាំញធ្ ខដ្េព្បជាជនកមពុជាសញព្មចបានកនុ្ការកសា្ ការការពារ 
និ្ការអភិ ឌ្ឍព្បញទសជាតិ្ និ្បានអបអរសាទរព្បញទសកមពុជាខដ្េញរៀបចាំញដាយញជាគ្ជ័យនូ ការ 
ញបាះញឆ្ន ត្ញព្ជើសតាា្ំ ត្ាំណា្ោន្រសេនើតិ្កាេទើ៦ ការបញ ា្ើត្រដ្ឋស   និ្ោជរដាឋ ភិបាេថាើ និ្ការ 
ញបាះញឆ្ន ត្ញព្ជើសតាា្ំ សម្មជិកព្រឹទភស នើតិ្កាេទើ៤ ខដ្េជាមូេដាឋ នព្គឹ្ះនញោបាយដ៏្រ ឹ្ ម្មាំ
សព្ម្មប់សនេិ រ និ្ការអភិ ឌ្ឍរបស់កមពុជា និ្បានសខមេ្នូ ការញជឿជាក់ោ៉ា ្មុត្ម្មាំថ្វ ញព្កាម
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ការព្គ្្ោជសមបតិ្េព្បកបញដាយសុភ និិចា័យរបស់ ព្រះករណុា ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម 
សើហមុនើ និ្ញព្កាមការដឹ្កនាាំដ៏្ឈ្លល សន របស់ថ្វន ក់ដឹ្កនាាំព្រឹទភស  រដ្ឋស  និ្រដាឋ ភិបាេនន 
ព្រះោជាណាចព្កកមពុជា ខដ្េម្មនគ្ណបកសព្បជាជនកមពុជាជាសនូេ ព្បជាជនកមពុជានឹ្បនេសញព្មច
បានសមិទភផ្េធាំញធ្បខនាមញទៀត្ កនុ្ការកសា្ព្បញទសកមពុជាឲ្យកាល យជាព្បញទសម្មនចាំណូេ 
កព្មិត្ខ្ពស់  ព្បកបញដាយ បុិេ រ និ្ម្មនត្ួនាទើ និ្កិត្ានុ រកាន់ខត្ខ្ពស់ញ ើ្ ញៅកនុ្ត្ាំបន់ 
និ្ញៅញេើរិភរញលាក។ 

៣.  គ្ើទា្ំ រើរបានសខមេ្នូ កេើញសាមនសសរ ើកោយ ចាំញពាះការរ ើកចញព្មើនេអឥត្ញខាច ះនន
ចាំណ្មិត្េ រ និ្កិចចសហព្បតិ្បត្េិការព្គ្ប់ព្ជុ្ញព្ជាយរវ្ព្បញទសកមពុជា និ្ញ ៀត្ណាម កនុ្
រយៈញរេប៉ាុនាា នឆ្ន ាំកនល្ញៅញនះ ខដ្េបានរមួចាំខណកកនុ្ការធានាសនេិ រ សាិរ រ និ្នាាំមកនូ 
ផ្េព្បញោជន ជាក់ខសេ្ជូនព្បជាជនននព្បញទសទា្ំ រើរ។ 

 គ្ើញ ៀត្ណាមបានស ា្ត់្ធៃន់ថ្វ ញ ៀត្ណាមខត្្ខត្ដឹ្្នូ គុ្ណូបការៈោ៉ា ្ធាំញធ្ចាំញពាះ
ព្រះោជឧបត្ាមភ និ្ការឧបត្ាមភគាាំព្ទដ៏្នថលថ្វល របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេច ព្រះនញោត្េម សើហនុ 
ព្រះ រោជបិតាជាតិ្ខខ្ារ «ព្រះបរមរត្នញកាដ្ឋ» ព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម 
សើហមុនើ ព្រះមហាកសព្ត្ ននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា ថ្វន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ព្បជាជនកមពុជាចាំញពាះ 
ព្បជាជនញ ៀត្ណាមកនុ្បុរវញហតុ្ត្សវូញដ្ើមបើឯកោជយជាតិ្កនុ្អត្ើត្កាេ ក៏ដូ្ចជាកនុ្ការសាា បនា និ្ 
អភិ ឌ្ឍន ព្បញទសជាតិ្នាញរេបចចុបបនន។  គ្ើទា្ំ រើរអបអរសាទរចាំញពាះសាេព្កមចុះនថៃទើ១៦ 
ខខ្ ចិាិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ របស់អ គ្ជាំនុាំជាំរះ សិាម ញ្កនុ្តុ្លាការកមពុជា សេើរើការព្បេ័យរូជសាសន  
ខដ្េព្បព្រឹត្េញ ើ្ញដាយរបបខខ្ារព្កហម។  គ្ើកមពុជាបានសខមេ្អាំណរគុ្ណោ៉ា ្ព្ជាេញព្ៅ
ចាំញពាះការគាាំព្ទដ៏្ខាល ា្ំ កាល  និ្ជាំនួយឧបត្ាមភខដ្េថ្វន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ព្បជាជនញ ៀត្ណាមបានផ្េេ់ជូន 
ព្បជាជនកមពុជាញៅកនុ្ញរេអត្ើត្កាេ ក៏ដូ្ចជាកនុ្ញរេបចចុបបនន និ្បានអះអា្ថ្វ ព្បជាជនកមពុជា 
នឹ្ច្ចាំជានិចចចាំញពាះជាំនួយឧបត្ាមភខដ្េមិនអាចកាត់្នថលបាន និ្ការគាាំព្ទរបស់ គ្ើញ ៀត្ណាម 
សព្ម្មប់ការត្សវូរបស់ព្បជាជនកមពុជាកនុ្ការរ ាំញដាះព្បញទសរើរបបព្បេ័យរូជសាសន ខខ្ារព្កហម
ញៅឆ្ន ាំ ១៩៧៩  និ្ការរមួចាំខណកដ្េ់ការសាេ រ និ្កសា្កមពុជាញ ើ្  ញិ។  

 គ្ើទា្ំ រើរបានឯក រគាន ថ្វ ការការពារ ការខថរកា និ្ការអភិ ឌ្ឍទាំនាក់ទាំន្ញទវ គ្ើ 
តាមសាា រត្ើ « រជាអនកជិត្ខា្េអ មិត្េ រជាព្បនរណើ  កិចចសហព្បតិ្បត្េិការព្គ្ប់ព្ជុ្ញព្ជាយ 
សាិរ រយូរអខ វ្្»  ញដាយឈរញេើញគាេការណ ននការឯក រគាន កនុ្ញសចកេើខថល្ការណ រមួកមពុជា-
ញ ៀត្ណាមញេើកមុនៗ គឺ្ជាការទទួេខុ្សព្តូ្ រួមរបស់ព្បជាជាតិ្ និ្ព្បជាជនននព្បញទសទា្ំ រើរ 
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ញដ្ើមបើការអភិ ឌ្ឍព្បកបញដាយចើរ រ និ្អនាគ្ត្ដ៏្ភលឺសាវ ្របស់ព្បញទសទា្ំ រើរក៏ដូ្ចជា ញដ្ើមបើ 
សនេិ រ សាិរ រ សហព្បតិ្បត្េិការ  និ្ការអភិ ឌ្ឍញៅកនុ្ត្ាំបន់ និ្ញៅញេើរិភរញលាក។ 

៤.  គ្ើទា្ំ រើរបានឯក ររព្្ឹ្ និ្រព្ ើ្កទាំនាក់ទាំន្នញោបាយឱយកាន់ខត្សុើជញព្ៅ 
ញេើកកមពស់ព្បសិទភ រននយនេការកិចចសហព្បតិ្បត្េិការញទវ គ្ើ រព្ ើ្កកិចចសហព្បតិ្បត្េិការ និ្ការ
គាាំព្ទគាន ញៅ ញិញៅមករវ្បណាេ សាា ប័នថ្វន ក់ជាតិ្ និ្អាជាា ធរមូេដាឋ នននព្បញទសទា្ំ រើរ។ បនេ
រមួគាន ញរៀបចាំព្រឹត្េិការណ នានាញដ្ើមបើរតឹ្បនេឹ្ទាំនាក់ទាំន្ញទវ គ្ើឱយបានសុើជញព្ៅ។ ញេើកកមពស់ការ 
យេ់ដឹ្្ និ្ការអប់រ ាំសេើរើមិត្េ រជាព្បនរណើ  និ្សាមគ្គើ ររវ្កមពុជានិ្ញ ៀត្ណាមសព្ម្មប់
ព្បជាជនទា្ំ រើរ ជារិញសសយុ ជនជាំនាន់ញព្កាយ និ្បនេសហការកនុ្ការខកេមអញ ើ្  ញិនូ សេូប
មិត្េ រញ ៀត្ណាម-កមពុជាញៅព្បញទសញរៀ្ខ្លួន។ 

៥.  គ្ើទា្ំ រើរបានឯក រជព្មុញ និ្ញេើកកមពស់ព្បសិទភ រននកិចចសហព្បតិ្បត្េិការ
ញសដ្ឋកិចច  បបធម៌ អប់រ ាំ សុខាភិបាេ  ទិាសាន្រសេ និ្បញចចកញទស ញដាយខផ្នកញេើមូេដាឋ ននន
សកាេ នុរេ និ្ រខាល ា្ំ របស់ព្បញទសញរៀ្ខ្លួន។ ជាំរុញការអនុ ត្េឱយម្មនព្បសិទភ រនូ កិចចព្រម
ញព្រៀ្ អនុសសរណៈននការញោគ្យេ់គាន រវ្រដាឋ ភិបាេទា្ំ រើរ។ ចរចនិ្ចុះហត្ាញេខាញេើ
កិចចព្រមញព្រៀ្/ អនុសសរណៈននការញោគ្យេ់គាន ថាើៗ និ្បនេញធវើ ញិសាធនកមា និ្បាំញរញបខនាមញេើ
កិចចព្រមញព្រៀ្/ អនុសសរណៈននការញោគ្យេ់គាន ណាខដ្េចាំបាច់ ញដ្ើមបើសព្មួេដ្េ់ការបញ ា្ើត្
ព្កបខ័្ណឌ ចាប់ សព្ម្មប់កិចចសហព្បតិ្បត្េិការញទវ គ្ើ និ្ផ្េេ់អាទិ រដ្េ់ការត្ ជ ប់ញសដ្ឋកិចច 
ញហដាឋ រចនាសមព័នភដឹ្កជ ជ្ូ ន ថ្វមរេ ទូរគ្មនាគ្មន  ញទសចរណ ននព្បញទសទា្ំ រើរ។ ទនេឹមញនះ 
 គ្ើទា្ំ រើរ ក៏បានឯក រចត់្ ធិានការនានា ញដ្ើមបើខកេមអបរោិកាស និិញោគ្   ខិ្ត្ខ្ាំព្បឹ្ខព្ប្
ជាំរុញការញដាះដូ្រពាណិជជកមាញទវ គ្ើឱយសញព្មចបាន៥ពាន់លានដុ្លាល រអាញមរកិកនុ្ញរេឆ្ប់ៗ 
ខា្មុខ្ បនាេ ប់រើទាំហាំពាណិជជកមាញទវ គ្ើឆ្ន ាំ២០១៨ សញព្មចបាន ៤,៧ពាន់លានដុ្លាល រអាញមរកិ  
និ្រព្្ឹ្កិចចសហព្បតិ្បត្េិការញដ្ើមបើញេើកកមពស់គុ្ណ រការអប់រ ាំ បណេុ ះបណាេ េ និ្ការអភិ ឌ្ឍ
ធនធានមនុសស ជារិញសសធនធានមនុសសព្បកបញដាយគុ្ណ រខ្ពស់។ 

៦.  គ្ើទា្ំ រើរស ា្ត់្ធៃន់អាំរើសារៈសាំខាន់ និ្ការឯក រគាន  ញដ្ើមបើរព្្ឹ្កិចចសហ-
ព្បតិ្បត្េិការខផ្នកការពារជាតិ្ និ្សនេិសុខ្ ញដាយព្បកាន់ខាជ ប់នូ ញគាេការណ មិនអនុញ្ហញ ត្ឱយកម្មល ា្ំ
នញោបាយ ឬកម្មល ា្ំ ញោធាណាមួយញព្បើព្បាស់ទឹកដ្ើរបស់ព្បញទសខ្លួន ញដ្ើមបើគ្ាំោមកាំខហ្ដ្េ់
សនេិសុខ្ជាតិ្ននព្បញទសមួយញទៀត្ និ្ញដាះព្សាយបញ្ហា នានាខដ្េញកើត្ម្មនរវ្ព្បញទសទា្ំ រើរ
ញដាយសនេិ ធិើ។ រព្្ឹ្ការសព្មបសព្មួេគាន  កនុ្ញគាេញៅខថរកាសាិរ រនញោបាយ សនដិសុខ្ 
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សណាដ ប់ធាន ប់ និ្សុ ត្ាិ រស គ្មញៅកនុ្ព្បញទសទា្ំ រើរ។ បញ ា្ើនកិចចសហការញេើបញ្ហា មនុសសធម៌
ដូ្ចជាការញព្ត្ៀម បង្កា រញព្គាះមហនេោយធមាជាតិ្ ការញធវើសមយុទភរមួគាន សព្ម្មប់សកមា ររុករក និ្
ជួយសញន្រង្កគ ះ ការទប់សាា ត់្ និ្ការព្បយុទភព្បឆ្ា្ំ ឧព្កិដ្ឋកមាឆ្ល្ខដ្ន និ្បនេញធវើការជាមួយគាន ោ៉ា ្
ជិត្សនិទភកនុ្ការរុករក និ្ញធវើម្មតុ្ភូមិនិ ត្េន អដិ្ឋធាតុ្ក្ទ័រសា័ព្គ្ចិត្េញ ៀត្ណាម ខដ្េបានរេើញៅ
កមពុជា។ 

៧.  គ្ើញ ៀត្ណាមបានសខមដ្នូ អាំណរគុ្ណចាំញពាះព្រះោជាណាចព្កកមពុជា ខដ្េបាន 
ផ្េេ់ការគាាំព្ទ និ្ព្បព្រឹត្េកមាញដាយគាា នការញរ ើសញអើ្ចាំញពាះព្បជាជនខដ្េម្មនញដ្ើមកាំញណើ ត្ 
ញ ៀត្ណាម ញៅកមពុជា។ 

៨.  គ្ើទា្ំ រើរបានអះអា្ជាថាើអាំរើការញបេជាា ចិត្េញគាររ និ្អនុ ត្េោ៉ា ្ញរញញេញនូ 
សនភិសញ្ហញ សេើរើការកាំណត់្ព្រាំខដ្នខដ្េបានទទួេយកញដាយ គ្ើទា្ំ រើរ និ្កិចចព្រមព្រមញព្រៀ្
ពាក់រ័នភនឹ្ព្រាំខដ្ន ខដ្េបានចុះហត្ាញេខារវ្ព្បញទសទា្ំ រើរ និ្បានវយត្នមលខ្ពស់ចាំញពាះការ
ខិ្ត្ខ្ាំព្បឹ្ខព្ប្របស់គ្ណៈកមាការចព្មុះកិចចការព្រាំខដ្នញគាក ខដ្េសញព្មចបានសិមិទភផ្េ ៨៤% 
ននការង្ករខ្ណឌ សើម្ម និ្ញបាះបញង្កគ េព្រាំខដ្នញគាក។  គ្ើទា្ំ រើរបានជាំរុញគ្ណៈកមាការចព្មុះ
កិចចការព្រាំខដ្នញគាកននព្បញទសទា្ំ រើរ ឱយប ច្ ប់ឯកសារផ្លូ ចាប់ចាំនួន២ឱយបានឆ្ប់ ញដ្ើមបើទទួេ
សាគ េ់សមិទភផ្េការង្ករខ្ណឌ សើម្ម និ្ញបាះបញង្កគ េព្រាំខដ្នញគាកចាំនួន ៨៤% ខដ្េសញព្មចបាន 
ញដាយគ្ណៈកមាការចព្មុះកិចចការព្រាំខដ្នញគាក។  គ្ើទាំ្រើរបានគាាំព្ទឲ្យគ្ណៈកមាការចព្មុះ
កិចចការព្រាំខដ្នញគាកននព្បញទសទា្ំ រើរ  បនេសហព្បតិ្បត្េិការរញនលឿនការចរច ញឆ្ព ះញៅសញព្មច 
ឱយបានការប ច្ ប់ការង្ករខ្ណឌ សើម្ម និ្ញបាះបញង្កគ េព្រាំខដ្នញៅចាំណុចខដ្េញៅញសសសេ់ សាំញៅ
កសា្ខខ្សបនាេ ត់្ព្រាំខដ្នសនេិ រ មិត្េ រ សាិរ រ សហព្បតិ្បត្េិការ និ្ការអភិ ឌ្ឍព្បកបញដាយ
ចើរ ររវ្ព្បញទសទា្ំ រើរ។ 

៩.  គ្ើទា្ំ រើរបានឯក រខចករ ាំខេករ័ត៌្ម្មនឱយបានញទៀ្ទត់្ និ្ញធវើការសព្មបសព្មួេ
គាន ឱយបានជិត្សនិទភ និ្សហការគាន ឱយម្មនព្បសិទភ រ និ្ផ្េេ់ការគាាំព្ទគាន ញៅ ញិញៅមកញេើញ ទិកា
អនេរជាតិ្ និ្ត្ាំបន់ ជារិញសសគឺ្កនុ្ព្កបខ័្ណឌ សហព្បតិ្បត្េិការអាសាវ ន អ គ្ការសហព្បជាជាតិ្ 
និ្យនេការសហព្បតិ្បត្េិការអនុត្ាំបន់ទញនលញមគ្ គ្ រួមចាំខណកដ្េ់ការរកាសនេិ រ សាិរ រ
សហព្បតិ្បត្េកិារ និ្ការអភិ ឌ្ឍញៅកនុ្ត្ាំបន់ និ្ញៅញេើរិភរញលាក។ 
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 គ្ើទាំ្រើ របានឯក របនេបញ ា្ើនកិចចសហព្បតិ្បត្េិការ  និ្ការសព្មបសព្មួេ
ជិត្សនិទភជាមួយគាន  និ្ជាមួយបណាេ ព្បញទសពាក់រ័នភ ព្រមទាំ្អ គ្ការអនេរជាតិ្នានា ញដ្ើមបើ
ធានាការព្គ្ប់ព្គ្្ការញព្បើព្បាស់ព្បកបញដាយព្បសិទភ រ និ្ចើរ រ នូ ធនធានទឹកទញនលញមគ្ គ្  
ធនធានពាក់រ័នភនឹ្ទឹក និ្បរសិាា នននទញនលញមគ្ គ្   ញហើយនឹ្ញធវើសុខ្ដុ្ម  ូបនើយកមាផ្េ        
ព្បញោជន របស់បណាេ ព្បញទសកនុ្អា្ទញនលញមគ្ គ្។ 

 គ្ើទា្ំ រើរបនេផ្េេ់សារៈសាំខាន់ញេើការរកាសនេិ រ  សាិរ រ សនេិសុខ្ និ្សុ ត្ាិ រ 
នាវចរណ  និ្ការញហាះញហើរញៅញេើសមុព្ទចិនខា្ត្បូ្។  គ្ើទាំ្រើរបានឯក រជាំរុញការ 
ញដាះព្សាយជញម្មល ះញៅសមុព្ទចិនខា្ត្បូ្ញដាយសនេិ ធិើ រកា រអត់្ធាត់្ ញដាយមិនញធវើគ្ាំោមកាំខហ្ 
ឬញព្បើព្បាស់កម្មល ា្ំ    ព្សបតាមចាប់អនេរជាតិ្ និ្ញគាេការណ ខដ្េព្តូ្ បានទទួេសាគ េ់ជា 
សាកេ រមួទា្ំ អនុសញ្ហញ អ គ្ការសហព្បជាជាតិ្សេើរើចាប់សមុព្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ (UNCLOS) និ្ 
បានញបេជាា រួមគាន ជាមួយ គ្ើពាក់រ័នភ អនុ ត្េន ឱយបានញរញញេញ និ្ម្មនព្បសិទភ រនូ ញសចកេើ 
ខថល្ការណ  សដើរើការព្បតិ្បត្េិរបស់បណាដ  គ្ើញៅសមុព្ទចិនខា្ត្បូ្ (DOC) ឲ្យបានព្គ្ប់ 
ព្ជុ្ញព្ជាយ   និ្ជាំរុញការប ច្ ប់ឱយបានឆ្ប់នូ ព្កមព្បតិ្បត្េិញៅសមុព្ទចិនខា្ត្បូ្ (COC) មួយ  
ព្បកបញដាយខ្លឹមសារ និ្េមអិត្  សាំញៅរួមចាំខណកកនុ្ការខថរកាសនេិ រ សនេិសុខ្ សាិរ រ 
កិចចសហព្បតិ្បត្េិការ និ្ការអភិ ឌ្ឍញៅកនុ្ត្ាំបន់ និ្រិភរញលាក។ 

១០.  គ្ើទា្ំ រើរបានវយត្នមលខ្ពស់ចាំញពាះេទភផ្េដ៏្េអព្បញសើរ និ្ម្មនអត្ាន័យជា
ព្ប ត្េិសាន្រសេននដ្ាំញណើ រទសសនកិចចផ្លូ រដ្ឋរបស់ ឯកឧត្េម ញ វ្ៀន ហវវ ៊ូជុ្ ញៅព្រះោជាណាចព្កកមពុជា 
ខដ្េរមួចាំខណកដ្េ់ការបញ ា្ើនទាំនុកចិត្េគាន ញៅ ញិញៅមក ញធវើឲ្យទាំនាក់ទាំន្កនុ្ រជាអនកជិត្ខា្
េអ មិត្េ រជាព្បនរណើ  កិចចសហព្បតិ្បត្េិការព្គ្ប់ព្ជុ្ញព្ជាយ សាិរ រយូរអខ វ្្ រវ្ព្បញទស 
ទា្ំ រើរ  ម្មន រកាន់ខត្ខាល ា្ំ កាល   ម្មនព្បសិទភ រ ជាក់ខសេ្ ញដ្ើមបើផ្េព្បញោជន របស់ព្បជាជន 
ននព្បញទសទា្ំ រើរ និ្ការរមួចាំខណកដ្េ់សនេិ រ សាិរ រ កិចចសហព្បតិ្បត្េិការ និ្ការអភិ ឌ្ឍ 
កនុ្ត្ាំបន់ និ្ញៅញេើរិភរញលាក។ 

ឯកឧត្េមអគ្គញេខាធិការ និ្ជាព្បធានរដ្ឋ ញ វ្ៀន ហវ វូជុ្ បានសខមេ្នូ អាំណរគុ្ណដ៏្ញសាា ះ
សា័ព្គ្ថ្វវ យ ព្រះករុណា ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម សើហមុនើ ព្រះមហាកសព្ត្នន 
ព្រះោជាណាចព្កកមពុជា ថ្វន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ព្បជាជនកមពុជា ចាំញពាះការសាវ គ្មន  ជា ត្រៈ និ្ 
បដិ្សណាឋ រកិចចោ៉ា ្កក់ញតេ  ខដ្េបានឆ្លុ ះបញ្ហច ាំ្នូ ចាំណ្មិត្េ រ និ្សាមគ្គើ រោ៉ា ្រិត្ 
ព្បាកដ្រវ្ព្បញទសកមពុជា និ្ញ ៀត្ណាម។ 
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ឯកឧត្េមអគ្គញេខាធិការ និ្ជាព្បធានរដ្ឋ ញ វ្ៀន ហវ វូជុ្ បានោ្ ព្រះករុណា ព្រះបាទ
សញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម សើហមុនើ ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា សញមេច
ព្រះមហាកសព្ត្ើ ព្រះ រោជម្មតា នញោត្េម មុនិនាថ សើហនុ និ្បានអញ ជ្ ើញថ្វន ក់ដ្ឹកនាាំកមពុជា  
បាំញរញព្រះោជទសសនកិចច និ្ទសសនកិចចញៅសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម។ ព្រះករុណា 
ព្រះបាទសញមេចព្រះបរមនាថ នញោត្េម សើហមុនើ ព្រះមហាកសព្ត្ននព្រះោជាណាចព្កកមពុជា 
និ្ថ្វន ក់ដឹ្កនាាំកមពុជាបានខថល្អាំណគុ្ណ និ្សរវព្រះោជហឫទ័យទទួេការោ្ និ្អញ ជ្ ើញ 
ញដាយកេើរ ើកោយ។ ចាំញពាះកាេបរញិចាទជាក់លាក់ននព្រះោជដ្ាំញណើ រ និ្ដ្ាំញណើ រទសសនកិចច នឹ្ 
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