សេចក្តីថ្លែងការណ៍រ ួម
ទស្សនកិ ច្ច ផ្ូ ល វរដ្ឋ រ បស្់ ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទីប៉ៃឡា ស្ីរសស្នា
ទ្បធានាធិបត្ី
ី

មនសាធារណរដ្ឋ ស្ ង្គ ម និ យ មទ្បជាធិ ប សត្យយទ្ស្ី ល ង្កា សៅទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា
មងៃទ០
ាំ ០១៩
ី ៧-១០ ខែស្ីហា ឆ្ន២

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

១.

ត្បតាមការអស្ជ ី ញ របស្់ ទ្រះករ ណា ទ្រះបទស្សមត ច្ ទ្រះបរមនាង នសរាត្ត ម ស្ី ហ ម នី

ទ្រះមហាកសទ្ត្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទប
ទ្បធានាធិបត្ី មន
ី ៉ៃ ឡា ស្ីរសស្នា
ី
សាធារណរដ្ឋ ស្ ង្គ ម និ យ មទ្បជាធិ ប សត្យយទ្ស្ី ល ង្កា បនមកបាំ សរញទស្សនកិ ច្ច ផ្ូ ល វរដ្ឋ សៅ
២.

ទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា រីមងៃទ០
ាំ ០១៩។
ី ៧ ដ្ល់១០ ខែស្ីហា ឆ្ន២

ទ្បធានាធប
ិ ត្ីមនទ្បសទស្ទ្ស្ល
ី ង្កាបនអស្ជ ីញដាក់កទ្មង្ផ្កាសៅវ ិមានឯករាជ្យ នង្
ិ សោររដ្ល់

វ ិញ្ញាណកខ័នធវ ីរបរស្ និង្វ ីរនារកមព
ី ជា ខដ្លបនរលីកនង្ស្ង្រ្ង្កគម។ ឯកឧត្តម ក៏បនសោររ
វ ិញ្ញា ណកខ័ នធ ទ្រះករ ណា ទ្រះបទស្សមេ ច្ ទ្រះនសរាត្ត ម ស្ី ហ ន ទ្រះបរមរត្នសកាដ្ឋ អត្ី ត្
៣.

ទ្រះវរៈរាជ្បិតា មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា។

អាំឡង្សរលមនទស្សនកិច្ចសនះ ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទីប៉ៃឡា ស្ីរសស្នា
ទ្បធានាធិបត្ីទ្ស្ល
ី ង្កា បនោល់
ី

ទ្រះករណា ទ្រះបទស្សមេច្ ទ្រះបរមនាង នសរាត្តម ស្ីហមនី ទ្រះមហាកសទ្ត្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្ក
កមពជា។ ទ្រះករណា ទ្រះមហាកសទ្ត្ បនស្រវទ្រះរាជ្ហឬទ័យសរៀបច្ាំទ្រះរាជ្រិធីសលៀង្សាយ
សោជ្ន៍ជ្ូនច្ាំស

ះ ឯកឧត្តម មម៉ៃទ្ទប
ទ្បធានាធប
ិ ត្ទ្ី ស្ីល ង្កា និង្គណៈទ្បត្ិភូ
ី ៉ៃ ឡា ស្រី សស្នា
ី

សៅទ្រះបរមរាជ្វង្
ាំ ខដ្លកន ង្ឱកាស្សនាះ ឯកឧត្េ ម ទ្បធានាធិ បត្ី ក៏ បនជ្ួ បជាមួយ ស្សមត ច្

វ ិបលសស្នាភកេី សាយ ឈាំ ទ្បធានទ្រទ
ឹ ធស្ោ និង្ជាមួយ ស្សមតច្អគគមហារញាច្ទ្កី សហង្ ស្ាំរន
ិ
ទ្បធានរដ្ឋស្ោ ផ្ង្ខដ្រ។
៤.

ទ្បធានាធប
ិ ត្មី នទ្បសទស្ទ្ស្ល
ី ង្កាបនជ្ួបរោ
ិ កាសទវោគីជាមួយស្សមតច្អគគមហាសស្នាបត្សី ត្សជា

ហន ខស្ន នាយករដ្ឋមង្រ្នតី មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា សដាយកនង្ជ្ាំនួបសនះថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរបន

បញ្ញជក់សាជាងមីអាំរកា
ី រសបតជាាច្ត្
ិ តកនង្ការរទ្ង្ឹង្ទាំនាក់ទាំនង្សទវោគរី វង្កមពជា និង្ ទ្ស្ល
ី ង្កា ខដ្ល
៥.

មានឫស្យ៉ៃង្សទ្ៅកនង្វបបធម៌ និង្សាស្នាមនទ្បសទស្ទាំង្រីរ។

ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហន ខស្ន វយត្មមលែពស្់ដ្ាំសណីរទស្សនកច្
ិ ចជាផ្លូវរដ្ឋរបស្់ឯកឧត្តម
ទ្បធានាធិបត្ី មម៉ៃទ្ទីប៉ៃឡា ស្ីរសស្នា
ខដ្លមានអត្ថនយ
័ ជាទ្បវត្តសា
ិ ង្រ្ស្ត ជ្ទ្មុញច្ាំណង្ដ្៏ទ្បមរ
ី
រវង្ទ្បសទស្ទាំង្ររី ឲ្យឈានែពស្់សឡង្
ី មួយកទ្មត្
ិ សទៀត្។ ទ្បធានាធប
ិ ត្ី មម៉ៃទ្ទប
ី ៉ៃ ឡា ស្ី រ សស្នា
ី

បនចាត្់ទកទ្បសទស្កមពជា ជាមិត្តជ្ិត្ស្និទធ និង្ជាមដ្គូដ្៏ស្ាំខាន់របស្់ទ្ស្ីលង្កាសៅកនង្ត្ាំបន់។
ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ ររី ក៏បនកត្់ស្មាគល់សដាយការសរញច្ត្
ិ ត ច្ាំស

ះការបសង្ាីត្ោរជាមដ្គូដ្៏រង្មាាំ
ឹ

កនង្កទ្មិត្សទវោគី ត្ាំបន់ និង្រហោគី រវង្កមពជា និង្ទ្ស្ីលង្កា កនង្បាំណង្នាាំមកនូវស្នតិោរ
៦.

ស្ថរិ ោរ ក៏ដ្ូច្ជាការអភវិ ឌ្ឍទ្បកបសដាយច្រី ោរមនទ្បជាជាត្ទ
ាំ ររី នង្
ិ ង្
ិ រភ
ិ រសោក។
ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហន ខស្ន បនសកាត្ស្រសស្ីរច្ាំស

ះស្មិទធផ្លនានា ខដ្លរដាឋភិបល

ទ្ស្ីលង្កាស្សទ្មច្បន សទ្កាមការដ្ឹកនាាំរបស្់ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបត្ី មម៉ៃទ្ទប
កនង្
ី ៉ៃ ឡា ស្រី សស្នា
ី

ការអភិវឌ្ឍទ្បកបសដាយច្ីរោរ និង្សលីកស្ទួយស្ែមាលោរស្ង្គម។ ទ្បធានាធិបត្ី មម៉ៃទ្ទប
ី ៉ៃ ឡា
ស្ីរសស្នា
ី

ក៏បនសកាត្ស្រសស្ីរដ្ល់សជាគជ្័យរបស្់រាជ្រដាឋភិបលកមពជាសលីការរកាស្នតិោរ

ស្ថរិ ោរ កាំសណីនសស្ដ្ឋកច្
ិ ចែពស្់ កាំសណីនឧស្ាហកមមសទស្ច្រណ៍ នង្
ិ ការសលក
ី កមពស្់ជ្ីវោររស្់
៧.

សៅរបស្់ទ្បជាជ្នកមពជា សទ្កាមការដ្ឹកនាាំរបស្់ស្សមេច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហន ខស្ន។
ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរបនគូស្បញ្ញជក់អាំរីសារៈស្ាំខាន់មនការផ្កលស្់បូ តរដ្ាំសណីរទស្សនកច្
ិ ច

និង្ការ

រិសទ្ោះសយបល់កាំរត្ែព
ិ ស្់ សដ្ីមបរ
ី ទ្ង្ឹង្និង្រទ្ង្ីកកិច្ចស្ហទ្បត្ិបត្តិការសទវោគីសៅកនង្វ ិស្័យខដ្ល
មានស្កាតនរល សដ្ីមបផ្
ាំ រីរ ។ កនង្ន័យសនះ សមដ្ឹ កនាាំទង្
ាំ រីរ បន
ី លទ្បសយជ្ន៍មនទ្បជាជាត្ិទង្
សាវគមន៍ច្ាំស

ះការច្ះហត្ថសលខាសលី អ នស្ារណៈមនការសយគយល់ ោន

ស្តី រីកិ ច្ចរិ សទ្ោះ

សយបល់សទវោគីរវង្ទ្កស្ួង្ការបរសទស្កមពជា និង្ទ្ស្ីលង្កា សហយ
ី បនសលីកទឹកច្ិត្តឱយចាប់សផ្តីម
៨.

កិច្ចទ្បជ្ាំទ្កបែ័ណឌសនះឱយបនឆ្ប់។

សមដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរបនទ្រមសទ្រៀង្ោនទ្បគល់ោរៈកិច្ចជ្ូនសាថប័ន ក់រ័នសធ រៀង្ែលួន

ឱយសធវីការរួមោន

សដ្ីមបប
ណិជ្ជកមមសទវោគី ការវ ិនសិ យគ នង្
ត
៍ ។ ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរ
ី
ី សង្ាន
ិ ការផ្កលស្់បូ រសទស្ច្រណ

ក៏ បនសលីកទឹកច្ិត្តឱយវ ិស្័យ ឯកជ្នកមពជា និង្ទ្ស្ីលង្កា ស្ហការោនជ្ិត្ស្និទធ សដ្ីមបសី ទ្បីទ្បស្់

ឱយអស្់នូវស្កាតនរលសស្ដ្ឋកច្
ិ ច និង្ឱកាស្ធរកិច្ចកនង្ទ្បសទស្ទាំង្ររី ។ កនង្ន័យសនះ សមដ្ឹកនាាំ
ទាំង្ រីរ បនស្ខមត ង្ ការសរញច្ិ ត្តច្ាំ ស
៩.

ះការច្ះហត្ថ សលខាសលី អន ស្ារណៈមនការសយគយល់

រវង្ស្ោ ណិជ្ជកមមកមពជា នង្
ិ ស្ោ

ណិជ្ជកមមកូឡប
ាំ ូ ទ្ស្ល
ី ង្កា។

សមដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរបនកត្់ស្មាគល់ថ្ន កមពជា និង្ទ្ស្ីលង្កា មានស្កាតនរលដ្៏ធាំសធង្កនង្វ ិស្័យ
សទស្ច្រណ៍ សហយ
ី បនឯកោរជ្ាំរញឱយសាថប័ន ក់រ័នធសរៀង្ែលួនស្ហការោនយ៉ៃង្ជ្ិត្ស្នទ
ិ ធ សដ្ីមបី
សរៀបច្ាំស្កមមោរផ្សរវផ្ាយរួមោន សដាយសទ្បីទ្បស្់ស្កាតនរលសបត្ិកភណឌវបបធម៌ និង្ធមមជាត្ិ
ដ្៏ស្មបូរខបបមនទ្បសទស្ទាំង្ររី ស្ាំសៅបសង្ាន
ត
៍។
ី ការផ្កលស្់បូ រសទស្ច្រណ

១០. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហន ខស្ន និង្ឯកឧត្តម ទ្បធានាធិបត្ីទ្ស្ីល ង្កាបនស្ខមតង្ការ
សរញច្ិត្តច្ាំស

ះកាំសណីនមនការទ្បទ្ស្័ យទក់ ទង្ោនរវង្ស្ហគមន៍ រទធ សាស្និកកមពជា និង្

ទ្ស្ីល ង្កា ខដ្លថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរមានបាំណង្ច្ង្់ឱយអាជាាធរ ក់រ័នធបនតជ្ទ្មុញខងមសទៀត្។

១១. សដាយស្ង្ាត្់ធៃន់សៅសលីសារៈស្ាំខាន់មនការអប់រ ាំ និង្ការអភវិ ឌ្ឍធនធានមនស្សខដ្លរួមច្ាំខណក
យ៉ៃង្ស្ាំខាន់កនង្ការអភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិច្ចស្ង្គម សមដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរបនសស្នីឲ្យសាថប័នអប់រ ាំមនទ្បសទស្

ទាំង្រីរ រិចារណាលទធោរបសង្ាីត្យនតការស្ហទ្បត្ិបត្តិ ការ និង្កមម វ ិធីផ្កលស្់ បូ តរនិស្សិត្ និង្
ស្ិ កាខកាម។

១២. ថ្នន ក់ ដ្ឹ ក នាាំទ ាំង្ រី រ បនស្ខមត ង្ ការសរញច្ិ ត្ត ច្ាំ ស

ះការរ កច្សទ្ម
ី
ី ន មនកិ ច្ច ស្ ហទ្បត្ិ ប ត្តិ កា រ

អនតរជាត្ិរវង្កមពជា និង្ទ្ស្ីលង្កា និង្បនឯកោរោនថ្ន ត្ាំណាង្មនទ្បសទស្ទាំង្រីរគួរខត្
ស្ហការោនឲ្យកាន់ខត្ជ្ិត្ស្និទធសលីសវទិកាត្ាំបន់ និង្អនតរជាត្ិ សដ្ីមបស្
ី នតិោរ ស្ថិរោរ ការអភិវឌ្ឍ
ទ្បកបសដាយច្ីរោរ និង្ោររង្សរឿង្រួមោន។

១៣. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី

និង្ឯកឧត្ត មទ្បធានាធិបត្ីទ្ស្ីល ង្កាបនផ្កលស្់ បូ តរសយបល់ ោន

យ៉ៃ ង្ទូ លាំទូោយសលីបញ្ញាត្ាំ បន់ និង្អនតរ ជាត្ិខដ្លោគីទង្
ាំ រីរ មានការចាប់អារមម ណ៍ និង្

បរមភដ្ូច្ោន។ សទ្កាយប្ច ប់កិច្ចរិោកា ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរបនសធវីជាសាកសក
ី នង្ការច្ះហត្ថសលខា
សលអ
ី នស្ារណៈមនការសយគយល់ោនដ្ូច្ខាង្សទ្កាម:
(i).

អនស្សរណៈសយគយល់ោនស្តីរីកិច្ចរិសទ្ោះសយបល់សទវោគី រវង្ទ្កស្ួង្ការបរសទស្ និង្

ស្ហទ្បត្ប
ិ ត្តកា
ិ រអនតរជាត្ិ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា ជាមួយទ្កស្ួង្ការបរសទស្មន
សាធារណរដ្ឋទ្បជាធិបសត្យយស្ង្គមនិយមទ្ស្ីលង្កា។

(ii).

អនស្សរណៈសយគយល់ោនរវង្ស្ោ ណិជ្ជកមមកមពជា ជាមួយស្ោ ណិជ្ជកមមកូឡប
ាំ ូ
សៅទ្ស្ីលង្កា។

ថ្ននក់ដ្ឹកនាាំទង្
ាំ រីរក៏បនឯកោររសនលឿនការច្ះហត្ថសលខាសលីឯកសារដ្ូច្ខាង្សទ្កាមផ្ង្ខដ្រ៖
(i) កិច្ចទ្រមសទ្រៀង្ស្តីរីការសលីកខលង្ទិដាឋការច្ាំស

ះអនកកាន់លិែិត្ឆ្លង្ខដ្នការទូត្ និង្ផ្លូវការ។

(ii) កិច្ចទ្រមសទ្រៀង្ស្តីរីសស្វកមមដ្ឹកជ្្ជូ នផ្លូវអាកាស្។

(iii) អន ស្សរណៈសយគយល់ ោន ស្តី រី កិ ច្ច ស្ ហទ្បត្ិ ប ត្តិ កា រកន ង្វ ិស្័ យ សទស្ច្រណ៍ ។

១៤. ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី និង្ឯកឧត្ត មទ្បធានាធិបត្ីទ្ស្ីល ង្កាបនអស្ជ ី ញជាអធិបត្ីោរ
សៅកនង្រិធីសបីកសវទិកាធរកិច្ចកមព ជា-ទ្ស្ីល ង្កា។ ឯកឧត្ត ម វ៉ៃ សាន់ ថ្ន សស្នាណាណាយ៉ៃ សក
រដ្ឋសលខាធិការទ្កស្ួ ង្ការបរសទស្ បនអស្ជ ី ញច្ូ ល រួម ខងលង្ស្ នទរ កថ្នអាំរីស្កាតនរលមនការ
ផ្កលស្់បូ តរ

ណិជ្ជ កមម និង្ស្កមម ោរវ ិនិសយគរវង្ទ្បសទស្ទាំង្រីរ ។

១៥. កនង្អាំឡង្ទស្សនកិច្ចសនះ ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបត្ី មម៉ៃទ្ទីប៉ៃឡា ស្ីរសស្នា
បនអស្ជ ីញច្ូលរួម
ី
រធ
ិ ីត្ាំកល់សដ្ីមស ធិ៍ស្កាារៈរទ្ី បសទស្ទ្ស្ល
ី ង្កា សៅវត្ត ល ង្កា ទ្រះក ស្ មារាម នង្
ិ បនច្ូលរួមផ្ង្

ខដ្រកនង្រិធីដាសាំ ដ្ីមសឈជា
ី ត្ិរបស្់ទ្បសទស្ទ្ស្ល
ី ង្កា ខដ្លជាអាំសណាយរបស្់ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបត្ី
ច្ាំស

ះមជ្ឈមណឌលវ ិបស្សនាភនាំឧត្តង្គ សដ្ីមបជា
ី នម
ិ ិត្តរូបមនមត្
ិ តោររវង្ទ្ស្ល
ី ង្កា នង្
ិ កមពជា។

១៦. ឯកឧត្តមទ្បធានាធិបត្ី មម៉ៃទ្ទីប៉ៃឡា ស្ីរសស្នា
បនស្ខមតង្អាំណរគណយ៉ៃ ង្ទ្ជាលសទ្ៅច្ាំស
ី

ះ

ទ្រះបទស្សមត ច្ ទ្រះបរមនាង នសរាត្ត ម ស្ី ហមនី ទ្រះមហាកសទ្ត្ មនទ្រះរាជាណាច្ទ្កកមពជា
និង្ ស្សមតច្សត្សជានាយករដ្ឋមង្រ្នតី ហន ខស្ន រួមទាំង្ទ្បជាជ្នកមពជា ច្ាំ ស

ះការសាវ គមន៍ យ៉ៃ ង្

កក់ សតត និ ង្ បដ្ិ ស្ ណា
ឋ រកិ ច្ច ដ្៏ រា ក់ ទ ក់ កន ង្អាំ ឡ ង្សរលដ្ាំ សណី រទស្សនកិច្ចសនះ។ ឯកឧត្តមបន
សស្នស្
ី ាំយង្ ទ្រះករ ណា

ទ្រះមហាកសទ្ត្ជាអមាចស្់ ជ្ីវ ិត្សលីត្បូ ង្

និង្អស្ជ ីញស្សមតច្សត្សជា

នាយករដ្ឋមង្រ្នតី សៅបាំ សរញទស្សនកិ ច្ច សៅទ្បសទស្ទ្ស្ី ល ង្កា កន ង្សរលស្មទ្ស្បនាអនាគត្។

