
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
ទស្សនកិច្ចផ្លូ វរដ្ឋរបស្់ ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា ទ្បធានាធិបតី្ 

មនសាធារណរដ្ឋស្ង្គមនិយមទ្បជាធិបសត្យយទ្ស្ីលង្កា  សៅទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា  
មងៃទី០៧-១០ ខែស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

--------------- 
 

១. ត្បតាមការអស ជ្ ីញរបស្់ ទ្រះករ ណា ទ្រះបទស្សមតច្ ទ្រះបរមនាង នសរាត្តម ស្ីហម នី 
ទ្រះមហាកសទ្ត្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា ទ្បធានាធិបតី្ មន
សាធារណរដ្ឋស្ង្គមនិយមទ្បជាធិបសត្យយទ្ស្ីលង្កា  បនមកបាំសរញទស្សនកិច្ចផ្លូ វរដ្ឋសៅ
ទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា  រីមងៃទី០៧ ដ្ល់១០ ខែស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

២. ទ្បធានាធិបតី្មនទ្បសទស្ទ្ស្ីលង្កា បនអស ជ្ ីញដាក់កទ្មង្ផ្កា សៅវមិានឯករាជ្យ និង្ សោររដ្ល់
វញិ្ញា ណកខ័នធវរីប រស្ និង្វរីនារកីមព ជា ខដ្លបនរលីកន ង្ស្ង្រ្ង្កគ ម។ ឯកឧត្តម ក៏បនសោររ
វញិ្ញា ណកខ័នធ ទ្រះករ ណា ទ្រះបទស្សមេច្ ទ្រះនសរាត្តម ស្ីហន  ទ្រះបរមរត្នសកាដ្ឋ អតី្ត្
ទ្រះវរៈរាជ្បិតា មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា។ 

៣. អាំឡ ង្សរលមនទស្សនកិច្ចសនះ ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា ទ្បធានាធិបតី្ទ្ស្លីង្កា  បនោល់ 
ទ្រះករ ណា ទ្រះបទស្សមេច្ ទ្រះបរមនាង នសរាត្តម  ស្ីហម នី ទ្រះមហាកសទ្ត្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្ក
កមព ជា។ ទ្រះករ ណា ទ្រះមហាកសទ្ត្ បនស្រវទ្រះរាជ្ហឬទ័យសរៀបច្ាំទ្រះរាជ្រិធីសលៀង្សាយ
សោជ្ន៍ជូ្នច្ាំស ះ ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា  ទ្បធានាធិបតី្ទ្ស្ីលង្កា  និង្គណៈទ្បតិ្ភូ 
សៅទ្រះបរមរាជ្វ ាំង្ ខដ្លកន ង្ឱកាស្សនាះ ឯកឧត្េមទ្បធានាធិបតី្ក៏បនជួ្បជាមួយ ស្សមតច្
វបិ លសស្នាភកេី សាយ ឈ ាំ ទ្បធានទ្រឹទធស្ោ និង្ជាមួយ ស្សមតច្អគគមហារញាច្ទ្កី សហង្ ស្ាំរនិ 
ទ្បធានរដ្ឋស្ោ ផ្ង្ខដ្រ។ 

៤. ទ្បធានាធិបតី្មនទ្បសទស្ទ្ស្លីង្កា បនជួ្បរិោកាសទវោគីជាមួយស្សមតច្អគគមហាសស្នាបតី្សត្សជា 
ហ  ន ខស្ន នាយករដ្ឋមង្រ្នតី មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា សដាយកន ង្ជ្ាំនួបសនះថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរបន
បញ្ញជ ក់សាជាងមីអាំរីការសបតជាា ចិ្ត្តកន ង្ការរទ្ងឹ្ង្ទាំនាក់ទាំនង្សទវោគីរវង្កមព ជា និង្ ទ្ស្ីលង្កា  ខដ្ល
មានឫស្យ៉ៃ ង្សទ្ៅកន ង្វបបធម៌ និង្សាស្នាមនទ្បសទស្ទាំង្រីរ។ 

៥. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហ  ន ខស្ន  វយត្មមលែពស្់ដ្ាំសណីរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស្់ឯកឧត្តម
ទ្បធានាធិបតី្ មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា ខដ្លមានអត្ថន័យជាទ្បវត្តិសាង្រ្ស្ត  ជ្ទ្មុញច្ាំណង្ដ៏្ទ្បមរ
រវង្ទ្បសទស្ទាំង្រីរឲ្យឈានែពស្់សឡងី្ មួយកទ្មិត្សទៀត្។ ទ្បធានាធិបតី្ មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា 
បនចាត់្ទ កទ្បសទស្កមព ជា ជាមិត្តជិ្ត្ស្និទធ និង្ជាមដ្គូដ៏្ស្ាំខាន់របស្់ទ្ស្ីលង្កា សៅកន ង្ត្ាំបន់។ 
ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរក៏បនកត់្ស្មាគ ល់សដាយការសរញចិ្ត្ត ច្ាំស ះការបសង្ាីត្ោរជាមដ្គូដ៏្រងឹ្មាាំ   
កន ង្កទ្មិត្សទវោគី ត្ាំបន់ និង្រហ ោគី រវង្កមព ជា និង្ទ្ស្ីលង្កា  កន ង្បាំណង្នាាំមកនូវស្នតិោរ 
ស្ថិរោរ ក៏ដូ្ច្ជាការអភិវឌ្ឍទ្បកបសដាយចី្រោរមនទ្បជាជាតិ្ទាំង្រីរ និង្រិភរសោក។ 

៦. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហ  ន ខស្ន បនសកាត្ស្រសស្ីរច្ាំស ះស្មិទធផ្លនានា ខដ្លរដាឋ ភិបល
ទ្ស្ីលង្កា ស្សទ្មច្បន សទ្កាមការដឹ្កនាាំរបស្ឯ់កឧត្តមទ្បធានាធិបតី្ មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា កន ង្
ការអភិវឌ្ឍទ្បកបសដាយចី្រោរ និង្សលីកស្ទួយស្ ែ មាលោរស្ង្គម។ ទ្បធានាធិបតី្ មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា 
ស្ ីរសីស្នា ក៏បនសកាត្ស្រសស្ីរដ្លស់ជាគជ័្យរបស្់រាជ្រដាឋ ភិបលកមព ជាសលីការរកាស្នតិោរ 



ស្ថិរោរ កាំសណីនសស្ដ្ឋកិច្ចែពស្់ កាំសណីនឧស្ាហកមមសទស្ច្រណ៍ និង្ការសលីកកមពស្់ជី្វោររស្់
សៅរបស្់ទ្បជាជ្នកមព ជា សទ្កាមការដឹ្កនាាំរបស្់ស្សមេច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហ  ន ខស្ន។ 

៧. ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរបនគូស្បញ្ញជ ក់អាំរីសារៈស្ាំខាន់មនការផ្កល ស្់បតូរដ្ាំសណីរទស្សនកិច្ច និង្ការ
រិសទ្ោះសយបល់កាំរតិ្ែពស្់ សដី្មបរីទ្ងឹ្ង្និង្រទ្ងី្កកិច្ចស្ហទ្បតិ្បត្តិការសទវោគីសៅកន ង្វសិ្័យខដ្ល
មានស្កាត ន រល សដី្មបផី្លទ្បសយជ្ន៍មនទ្បជាជាតិ្ទាំង្រីរ។ កន ង្ន័យសនះ សមដឹ្កនាាំទាំង្រីរបន
សាវ គមន៍ច្ាំស ះការច្ ះហត្ថសលខាសលីអន ស្ារណៈមនការសយគយល់ោន  ស្តីរីកិច្ចរិសទ្ោះ
សយបល់សទវោគីរវង្ទ្កស្ួង្ការបរសទស្កមព ជា និង្ទ្ស្ីលង្កា  សហយីបនសលីកទឹកចិ្ត្តឱយចាប់សផ្តីម
កិច្ចទ្បជ្ ាំទ្កបែ័ណឌ សនះឱយបនឆ្ប់។ 

៨. សមដឹ្កនាាំទាំង្រីរបនទ្រមសទ្រៀង្ោន ទ្បគល់ោរៈកិច្ចជូ្នសាថ ប័ន ក់រ័នធសរៀង្ែលួន ឱយសធវីការរមួោន
សដី្មបបីសង្ាីន ណិជ្ជកមមសទវោគី ការវនិិសយគ និង្ការផ្កល ស្់បតូរសទស្ច្រណ៍។ ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរ
ក៏បនសលីកទឹកចិ្ត្តឱយវសិ្័យឯកជ្នកមព ជា និង្ទ្ស្ីលង្កា  ស្ហការោន ជិ្ត្ស្និទធ សដី្មបសីទ្បីទ្បស្់
ឱយអស្់នូវស្កាត ន រលសស្ដ្ឋកិច្ច និង្ឱកាស្ធ រកិច្ចកន ង្ទ្បសទស្ទាំង្រីរ។ កន ង្ន័យសនះ សមដឹ្កនាាំ
ទាំង្រីរបនស្ខមតង្ការសរញចិ្ត្តច្ាំស ះការច្ ះហត្ថសលខាសលីអន ស្ារណៈមនការសយគយល់
រវង្ស្ោ ណិជ្ជកមមកមព ជា និង្ ស្ោ ណិជ្ជកមមកូឡ ាំបូ ទ្ស្ីលង្កា ។  

៩. សមដឹ្កនាាំទាំង្រីរបនកត់្ស្មាគ ល់ថ្ន កមព ជា និង្ទ្ស្ីលង្កា  មានស្កាត ន រលដ៏្ធាំសធង្កន ង្វសិ្័យ
សទស្ច្រណ៍ សហយីបនឯកោរជ្ាំរ ញឱយសាថ ប័ន ក់រ័នធសរៀង្ែលួនស្ហការោន យ៉ៃ ង្ជិ្ត្ស្និទធ សដី្មបី
សរៀបច្ាំស្កមមោរផ្សរវផ្ាយរមួោន  សដាយសទ្បីទ្បស្់ស្កាត ន រលសបតិ្កភណឌ វបបធម៌ និង្ធមមជាតិ្
ដ៏្ស្មបូរខបបមនទ្បសទស្ទាំង្រីរ ស្ាំសៅបសង្ាីនការផ្កល ស្់បតូរសទស្ច្រណ៍។  

១០. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហ  ន ខស្ន និង្ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបតី្ទ្សី្លង្កា បនស្ខមតង្ការ
សរញចិ្ត្តច្ាំស ះកាំសណីនមនការទ្បទ្ស័្យទក់ទង្ោន រវង្ស្ហគមន៍រ ទធសាស្និកកមព ជា និង្
ទ្ស្ីលង្កា  ខដ្លថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរមានបាំណង្ច្ង់្ឱយអាជាា ធរ ក់រ័នធបនតជ្ទ្មុញខងមសទៀត្។    

១១. សដាយស្ង្ាត់្ធៃន់សៅសលីសារៈស្ាំខាន់មនការអប់រ ាំ និង្ការអភិវឌ្ឍធនធានមន ស្សខដ្លរមួច្ាំខណក
យ៉ៃ ង្ស្ាំខានក់ន ង្ការអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិច្ចស្ង្គម សមដឹ្កនាាំទាំង្រីរបនសស្នីឲ្យសាថ ប័នអប់រ ាំមនទ្បសទស្
ទាំង្រីររិចារណាលទធោរបសង្ាីត្យនតការស្ហទ្បតិ្បត្តិការ និង្កមមវធីិផ្កល ស្់បតូរនិស្សិត្ និង្
ស្ិកាខ កាម។ 

១២. ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរ បនស្ខមតង្ការសរញចិ្ត្តច្ាំស ះការរកីច្សទ្មីនមនកិច្ចស្ហទ្បតិ្បត្តិការ
អនតរជាតិ្រវង្កមព ជា និង្ទ្ស្ីលង្កា  និង្បនឯកោរោន ថ្ន ត្ាំណាង្មនទ្បសទស្ទាំង្រីរគួរខត្
ស្ហការោន ឲ្យកាន់ខត្ជិ្ត្ស្និទធសលីសវទិកាត្ាំបន់ និង្អនតរជាតិ្ សដី្មបសី្នតិោរ ស្ថិរោរ ការអភិវឌ្ឍ
ទ្បកបសដាយចី្រោរ និង្ោររ ង្សរឿង្រមួោន ។ 

១៣. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី និង្ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបតី្ទ្ស្ីលង្កា បនផ្កល ស្់បតូរសយបល់ោន
យ៉ៃ ង្ទូលាំទូោយសលីបញ្ញា ត្ាំបន់ និង្អនតរជាតិ្ខដ្លោគីទាំង្រីរមានការចាប់អារមមណ៍ និង្
បរមភដូ្ច្ោន ។ សទ្កាយប ច្ ប់កិច្ចរិោកា ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរបនសធវីជាសាកសកីន ង្ការច្ ះហត្ថសលខា
សលីអន ស្ារណៈមនការសយគយល់ោន ដូ្ច្ខាង្សទ្កាម: 
(i).  អន ស្សរណៈសយគយល់ោន ស្តីរីកិច្ចរិសទ្ោះសយបល់សទវោគី រវង្ទ្កស្ួង្ការបរសទស្ និង្

ស្ហទ្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា ជាមួយទ្កស្ួង្ការបរសទស្មន
សាធារណរដ្ឋទ្បជាធិបសត្យយស្ង្គមនិយមទ្ស្ីលង្កា ។ 



(ii). អន ស្សរណៈសយគយល់ោន រវង្ស្ោ ណិជ្ជកមមកមព ជា ជាមួយស្ោ ណិជ្ជកមមកូឡ ាំបូ 
សៅទ្ស្ីលង្កា ។ 

 

ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំទាំង្រីរក៏បនឯកោររសនលឿនការច្ ះហត្ថសលខាសលីឯកសារដូ្ច្ខាង្សទ្កាមផ្ង្ខដ្រ៖ 

(i) កិច្ចទ្រមសទ្រៀង្ស្តីរីការសលីកខលង្ទិដាឋ ការច្ាំស ះអនកកាន់លិែិត្ឆ្លង្ខដ្នការទូត្ និង្ផ្លូវការ។ 
(ii) កិច្ចទ្រមសទ្រៀង្ស្តីរីសស្វកមមដឹ្កជ្ ជ្ូ នផ្លូវអាកាស្។ 
(iii) អន ស្សរណៈសយគយល់ោន ស្តីរីកិច្ចស្ហទ្បត្ិបត្តិការកន ង្វសិ្័យសទស្ច្រណ៍ ។ 

១៤. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី និង្ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបតី្ទ្ស្ីលង្កា បនអស ជ្ ីញជាអធិបតី្ោរ
សៅកន ង្រិធីសបីកសវទិកាធ រកិច្ចកមព ជា-ទ្ស្ីលង្កា ។ ឯកឧត្តម វ៉ៃសាន់ថ្ន សស្នាណាណាយ៉ៃ សក 
រដ្ឋសលខាធិការទ្កសួ្ង្ការបរសទស្ បនអស ជ្ ីញចូ្លរួមខងលង្ស្ នទរកថ្នអាំរីស្កាត ន រលមនការ
ផ្កល ស្់បតូរ ណិជ្ជកមម និង្ស្កមមោរវនិិសយគរវង្ទ្បសទស្ទាំង្រីរ។ 

១៥. កន ង្អាំឡ ង្ទស្សនកិច្ចសនះ ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបតី្ មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា បនអស ជ្ ីញចូ្លរមួ 
រិធីត្ាំកល់សដី្មស ធិ៍ស្កាា រៈរីទ្បសទស្ទ្ស្ីលង្កា  សៅវត្តលង្កា  ទ្រះក ស្ មារាម និង្បនចូ្លរមួផ្ង្
ខដ្រកន ង្រិធីដាាំសដី្មសឈជីាតិ្របស្់ទ្បសទស្ទ្ស្លីង្កា  ខដ្លជាអាំសណាយរបស្់ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបតី្
ច្ាំស ះមជ្ឈមណឌ លវបិស្សនាភនាំឧត្ត ង្គ  សដី្មបជីានិមិត្តរូបមនមិត្តោររវង្ទ្ស្ីលង្កា  និង្កមព ជា។ 

១៦. ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបតី្ មម៉ៃទ្ទីប៉ៃ ឡា ស្ ីរសីស្នា បនស្ខមតង្អាំណរគ ណយ៉ៃ ង្ទ្ជាលសទ្ៅច្ាំស ះ 
ទ្រះបទស្សមតច្ ទ្រះបរមនាង នសរាត្តម ស្ីហម នី ទ្រះមហាកសទ្ត្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមព ជា 
និង្ ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហ  ន ខស្ន រមួទាំង្ទ្បជាជ្នកមព ជា ច្ាំស ះការសាវ គមន៍យ៉ៃ ង្
កក់សតត  និង្បដិ្ស្ណាឋ រកិច្ចដ៏្រាក់ទក់ កន ង្អាំឡ ង្សរលដ្ាំសណីរទស្សនកិច្ចសនះ។ ឯកឧត្តមបន
សស្នីស្ ាំយង្ ទ្រះករ ណា ទ្រះមហាកសទ្ត្ជាអមាច ស្់ជី្វតិ្សលីត្បូង្ និង្អស ជ្ ីញស្សមតច្សត្សជា
នាយករដ្ឋមង្រ្នតី សៅបាំសរញទស្សនកិច្ចសៅទ្បសទស្ទ្ស្ីលង្កា កន ង្សរលស្មទ្ស្បនាអនាគត្។ 

 


