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សនុ្ទរកថា 
សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋតន្រន្េី នន្ព្រះរាោណាចព្កកតពុោ  

សលែងកនងុ 
រិធីចុះហតថម្េខាោផ្ែូវការសន្ធិសញ្ញា បំម្រញបសន្ថត 

ម្េើសន្ធិសញ្ញា កំណត់ព្រំសដ្ន្រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ ន្ិងសន្ធិសញ្ញា បំម្រញបសន្ថតឆ្ន ២ំ០០៥  
រវាងព្រះរាោណាចព្កកតពុោ ន្ិងសាធារណរដ្ឋសងគតន្ិយតម្វៀតណាត  

រដ្ឋធានីហាណូយ នាថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

 
 - ឯកឧតតម ម្ងវៀន្ ស នុ្ហវុក នាយករដ្ឋមន្រនតីថ្នសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ ៀតណាម 
 - ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋតន្រន្េី ម្េសរដ្ឋតន្រន្េី រដ្ឋតន្រន្េី ថាន ក់ដ្កឹនាោំន្់ខ្ពសវ់ ៀតណាម 

និង្កមពុជា  
 - ឯកឧតេត ម្ោកជទំាវ ម្ោក ម្ោកព្ស ីជន្រតួោតិកតពុោ ន្ិងម្វៀតណាត  
  

ថ្ងៃវនេះ ែំុ្មានកិតិតយស និង្មានវសចកតីរកីរាយ វោយបានចូលរមួជាមួយនឹង្ឯកឧតតម ម្ងវៀន្ 
ស នុ្ហវុក នាយករដ្ឋមន្រនតីថ្នសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ ៀតណាម ចុេះហតថវលខាជាផ្លូ ការសនធិសញ្ញា
បំវពញបខនថមវលីសនធសិញ្ញា កំណត់ព្ពំខដ្នរដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ និង្សនធិសញ្ញា បំវពញបខនថមឆ្ន ២ំ០០៥ និង្
បានវ វ្ីជាសាកសីកនុង្ពិ្ីចុេះហតថវលខាវលីពិ្ីសារែណឌ សីមា និង្វបាេះបវគគ លព្ពំខដ្នវោក រវាង្ 
ព្ពេះរាជាណាចព្កកមពុជា និង្សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ ៀតណាម វៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាវពលវនេះ។ 

ពិ្ីចុេះហតថវលខាវលីឯកសារព្ប តតិសាន្រសតទងំ្ពីរនាថ្ងៃវនេះ បានបញ្ញា ក់យ៉ា ង្ចាស់ថា ដំ្វណាេះ 
ព្សាយព្ពំខដ្នរវាង្ព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរ បានវបាេះជំហា៊ា នវៅមុែជាលំោប់គួរឲ្យវមាទនភាពបំផុ្ត។ 
ការែិតែំរបស់ឯកឧតេត នាយករដ្ឋមន្រនតីវ ៀតណាម និង្ខ្្ុំ រមួជាមួយនឹង្គណៈកមមការចព្មរេះព្ពំខដ្ន  
និង្អាជ្ា្រព្គប់លំោប់ថាន ក់ថ្នព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរ កនុង្អំឡុង្វពល ១៤ ឆ្ន កំនលង្មក បនាា ប់ពីការចុេះ
ហតថវលខាវលីសនធិសញ្ញា បំវពញបខនថមឆ្ន ២ំ០០៥ រហូតមកដ្ល់វពលវនេះ វយងី្សវព្មចបានលទធផ្ល
ព្បមាណជា ៨៤% វៅសល់ខត ១៦%វទៀត នឹង្ែិតែំបនតវោេះព្សាយបញ្ច ប់នាវពលខាង្មុែ។   

របាយករណ៍បូកសរុបការគរែណឌ សីមា និង្វបាេះបវគគ លព្ពំខដ្នវោក និង្គវព្មាង្ខផ្នការ 
ការគរខដ្លព្តូ បនតអនុ តតរបស់សហព្បធានគណៈកមមការចព្មរេះែណឌ សីមា និង្វបាេះបវគគ លព្ពំខដ្ន
វោកថ្នព្បទសទងំ្ពីរ បានវ វ្ីវឡងី្យ៉ា ង្វកាេះកាយ ចាស់លាស់ ខដ្លបញ្ញា ក់ឲ្យវ ញីកាន់ខត
ចាស់បខនថមវទៀត ពីការតងំ្ចិតត បនតរមួសហការោន  វដី្មបវីឆ្ព េះវៅសវព្មចវោលវៅងមីៗបខនថមវទៀត។  
ែំុ្សូមវកាតសរវសីរវោយវសាម េះចំវពាេះ រីភាព ការពុេះពារ តស៊ាូ និង្លេះបង់្ែពស់របស់ព្ករមបវចចកវទស
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ចព្មរេះព្ពំខដ្ន និង្អាជ្ា្រខដ្នដី្ខដ្លវៅជាប់ព្ពំខដ្នកមពុជា-វ ៀតណាម បញ្ញា ការោឋ ន សិវកមម រមួជាមួយ 
នឹង្ថាន ក់ដឹ្កនាគំណៈកមមការចព្មរេះព្ពំខដ្នថ្នព្បវទសវយីង្ទងំ្ពីរ ខដ្លែិតែំបំវពញបានការគរជា
ព្ប តតិសាន្រសតវនេះ វោយវជាគជ័យ។  

សមិទធផ្លខផ្លផ្កា ដ៏្្ំវ្ង្ខដ្លព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរសវព្មចបានវនេះ វកីតវចញមកវោយការ
សវេះខសវង្រកដំ្វណាេះព្សាយរមួព្បកបវោយភាតរភាព និង្ការវយគយល់ោន វៅ ញិវៅមក កនុង្ភាពជា
បង្បអូន ជាមិតតភាពរាប់សិបឆ្ន កំនលង្មកវហយី។ ជាការពិត ព្បសិនវបីវយងី្មិនព្បឹង្ខព្បង្បញ្ច ប់បញ្ញា
ព្ពំខដ្នវនេះវទ ព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរនឹង្វៅខតវកីតមានទំនាស់ព្ពំខដ្នមិនោច់វព្សចរាប់ជំនាន់តវៅ
មុែវទៀត គយកាល យជាកមម តថុព្បខជង្ខផ្នកនវយបាយវទៀតផ្ង្ វហយីភាពសុែសានត និង្ការអភិ ឌ្ឍ
វៅតមព្ពំខដ្ននឹង្អាចមិនវកីតមានវទ។ ជាការចបំាច់ ខដ្លព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរព្តូ សហព្បតិបតតិ
ការសអិតរមួត រវាង្ថាន ក់ដឹ្កនាកំំពូលថ្នព្បវទសទងំ្ពីរ  រវាង្គណៈកមមការចព្មរេះព្ពំខដ្ន និង្រវាង្អាជ្ា្រ 
ពាក់ព័នធព្គប់លំោប់ថាន ក់ថ្នព្បវទសទងំ្ពីរ ខដ្លជាការរួមចំខណកដ៏្្ំវ្ង្ មិនព្តឹមខតវលីការគរ 
ព្ពំខដ្នប៉ាុវណាណ េះវទ ប៉ាុខនតបានជួយបវង្ាីន និង្ជព្មរញកំវណីនវសដ្ឋកិចចជាតិ ជួយវលីកកមពស់ជី ភាព
រស់វៅរបស់ព្បជាពលរដ្ឋ  តមរយៈការខព្បកាល យតំបន់ព្ពំខដ្នខដ្លធាល ប់ខតជាទីលានព្បយុទធ ចំការមីន 
តំបន់វគវបាេះបង់្វចល ោម នមនុសសរស់វៅ ោម នវហោឋ រចនាសមព័នធ និង្ោម នការអភិ ឌ្ឍន៍អវីវសាេះវនាេះ 
ឲ្យវៅជាតំបន់វសដ្ឋកិចច ពាណិជាកមម និង្ការអភិ ឌ្ឍន៍ វដី្មបវីលីកកមពស់ជី ភាពរស់វៅ និង្ភាពសុែ
សានតរបស់ព្បជាពលរដ្ឋថ្នព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរ។  

កនុង្នាមរាជរោឋ ភិបាលកមពុជា ែំុ្ពិតជាមានវមាទនភាព វោយវយងី្ទមលុេះនូ ការលំបាក និង្វសាីរ
ខតបញ្ច ប់ទងំ្ព្សរង្ព្ពំខដ្នវោករវាង្ព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរ។  ែំុ្សូមសខមតង្នូ ការវកាតសរវសីរ និង្វាយ
តថ្មលែពស់ចំវពាេះគណៈកមមការចព្មរេះព្ពំខដ្នថ្នព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរ ខដ្លសវព្មចបានលទធផ្លគួរឲ្យ
វមាទនភាព ទងំ្ការគរវៅវលីដី្ជាក់ខសតង្ និង្ការចង្ព្កង្ឯកសារចាប់ជាព្ប តតិសាន្រសតបានវោយ
ហមត់ចត់ព្បកបវោយគុណតថ្មលែពស់។ 

វ ល្ៀតកនុង្ឱកាសវនេះ ែំុ្សូមព្បកាសជាឱឡារកិថា ដំ្វណាេះព្សាយបនត វៅតំបន់ខដ្លមិនទន់
បានែណឌ សីមា និង្វបាេះបវគគ លព្ពំខដ្ន និង្តំបន់ខដ្លមិនទន់ឯកភាពោន វលីខែសព្ពំខដ្ន រាជរោឋ ភិបាល 
កមពុជា ព្បកាន់ជំហរោច់ខាតកនុង្ការកសាង្ព្ពំខដ្នកមពុជា-វ ៀតណាម ឈរវលីមូលោឋ នចាប់ជាតិ និង្
ចាប់អនតរជាតិ និង្ការអនុ តតន៍ជាអនតរជាតិ សតីពីការទទលួសាគ ល់វោលការណ៍ខែសព្ពំខដ្នមិនខកខព្ប
ខដ្លអាណានិគមបានបនសល់ទុកឱយ សព្មាប់វ វ្ីជាមូលោឋ នរងឹ្មានំាមុំែបនតវទៀត វដី្មបវីោេះព្សាយ
បញ្ច ប់បញ្ញា ព្ពំខដ្នរវាង្ព្បវទសទំង្ពីរ។ រាជរោឋ ភិបាលកមពុជា នឹង្ខព្បកាល យខែសព្ពំខដ្នកមពុជា-
វ ៀតណាម ក៏ដូ្ចជាព្ពំខដ្នកមពុជាជាមួយឡា  និង្ថ្ង ឲ្យវៅជាព្ពំខដ្នអនតរជាតិពិតព្បាកដ្ វដី្មបី
បញ្ច ប់នូ បាតុភាពព្ពំខដ្ន រមួោន ខព្បកាល យតំបន់ព្ពំខដ្នឲ្យវៅជាតំបន់ោម នការភ័យខាល ច វៅជាតំបន់
ខដ្លមានជី ភាព្ូរធា និង្ជាតំបន់មានការអភិ ឌ្ឍសុែដុ្មណីកមម រុង្វរឿង្តវរៀង្វៅ។  
 



ទំព័រ 3 

 - ឯកឧតតម ម្ងវៀន្ ស នុ្ហវុក  
 - ឯកឧតេត ម្ោកជទំាវ អសម់្ោក ម្ោកព្ស ី 
 

 ទនាឹមនឹង្ការវបាេះបវគគ លព្ពំខដ្នវៅតមព្ពំខដ្ន កមពុជាកំពុង្ខតបនតវផ្កត តការយកចិតតទុកោក់
បខនថមវទៀតវលីការអភិ ឌ្ឍន៍វៅតមព្ពំខដ្ន។ កិចចការវនេះ វយងី្បាននិង្កំពុង្អនុ តតជាបនតបនាា ប់ កនុង្
វនាេះ មានការកសាង្វហោឋ រចនាសមពព័នធ ផ្លូ គមនាគមន៍ ការបវង្ាីតទីផ្ារ និង្តំបន់ផ្លិតកមម វដី្មបី
ឈានវៅដ្ល់ការបនតអភិ ឌ្ឍរមួោន វៅតមបវណាត យព្ពំខដ្ន ខដ្លទីបំផុ្តព្បជាជនវយងី្ទងំ្ពីរនឹង្
ទទួលបាននូ ផ្លព្បវយជន៍ពីកិចចការអភិ ឌ្ឍន៍ទងំ្អស់វនេះ។  ថ្ងៃវនេះ វយងី្មិនព្តឹមខតទទួលបានខត
សមិទធផ្លព្ពំខដ្នវនាេះវទ វយងី្ក៏បានចុេះសនធិសញ្ញា ពាណិជាកមមព្ពំខដ្នផ្ង្ខដ្រ ខដ្លជាការវ ល្ីយតប
ដ្ល់ការជំរុញកិចចសហព្បតិបតតិការ និង្ការអភិ ឌ្ឍព្បវទសកនុង្មហាអនុតំបន់វមគង្គ និង្ខងមទងំ្បាន
រមួចំខណកបវង្ាីនកិចចសហការលអកនុង្ចំវណាមព្បជាជាតិអាសុីអាវគនយវ៍ទៀតផ្ង្។   

 ជាងមីមតង្វទៀត ែំុ្សូមវាយតថ្មលែពស់ចំវពាេះគណៈកមមការចព្មរេះព្ពំខដ្នថ្នព្បវទសទងំ្ពីរ និង្
ព្គប់សាថ ប័នពាក់ព័នធ ទងំ្កមពុជា និង្វ ៀតណាម ខដ្លបានែិតែំព្បឹង្ខព្បង្អស់ពីកមាល ងំ្កាយចិតត និង្បាន 
សហការោន យ៉ា ង្ជិតសនិទធ វដី្មបសីវព្មចបានសមិទធផ្លព្ពំខដ្ននាវពលវនេះ។ ែំុ្ក៏សូមខងលង្អំណរគុណ
ចំវពាេះឯកឧតតម ម្ងវៀន្ ស នុ្ហវុក នាយករដ្ឋមន្រនតីថ្នសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវ ៀតណាម និង្មិតត 
វ ៀតណាម ក៏ដូ្ចជាកមពុជា ខដ្លបានសហការោន វរៀបចំទទួលបដិ្សណាឋ រកិចច និង្វរៀបចំពិ្ីចុេះហតថ-
វលខាវលីឯកសារចាប់ទងំ្ពីរ ដ៏្មហាឡារកិនាថ្ងៃវនេះ។  

 ជាទីបញ្ច ប់វនេះ ែុ្ំសូមជូនពរឯកឧតតម ម្ងវៀន្ ស នុ្ហវុក នាយករដ្ឋមន្រនតី និង្ថាន ក់ដឹ្កនា ំ
វ ៀតណាម និង្ឯកឧតតម វលាកជំទ  វលាក វលាកព្សី សូមព្បកបវោយសុភមង្គល និង្មានកមាល ងំ្មាំ
មួន វដី្មបរីមួោន បំវពញភារកិចចដ៏្មានសារៈសំខាន់ និង្ជាព្ប តតិសាន្រសតសព្មាប់ព្បវទសវយងី្ទងំ្ពីរ 
កនុង្ការបញ្ច ប់ការគរែណឌ សីមា និង្វបាេះបវគគ លព្ពំខដ្នវោកខដ្លវៅសល់ និង្សូមអំពា នា ដ្ល់
អាជ្ា្រខដ្នដី្ ក៏ដូ្ចជាព្បជាពលរដ្ឋថ្នព្បវទសទងំ្ពីរ សូមចូលរមួជាមយួោន ខងរកាបវគគ លព្ពំខដ្ន
ឱយបានសថិតវសថរគង់្ ង្ស និង្រមួោន ខព្បកាល យតំបន់ព្ពំខដ្នឱយវៅជាព្ពំខដ្នសនតិភាព មិតតភាព សហ
ព្បតិបតតិការ និង្អភិ ឌ្ឍជានិចចនិរនតរ ៍ វដី្មបីភាពសុែសានតរបស់ព្បជាជន និង្ព្បវទសវយីង្ទំង្ពីរ 
តវរៀង្វៅ។ 

សតូអរគ្ុណ! 
       

 
 
 


