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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
រវាងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា និងសាធារណរដ្ឋេងគមនិយមស ៀតណាម  

ក្នងុឱកាេដ្ំសណើ រទេសនក្ិចចផ្ែូ ការរបេ ់េសមតចអគ្គមហាសេនាបតីសតសជា  
ហ ុន ថ្េន នាយក្រដ្ឋមន្រនតីននព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា  

សៅសាធារណរដ្ឋេងគមនិយមស ៀតណាម 

១.  តាមការអញ ជ្ ើញរបស់ ឯកឧត្តម ញ វ្ៀន សួនហ្៊វុក នាយករដ្ឋមន្តនតើននសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយម 
ញ ៀត្ណាម សញមតចអគ្គមហាញសនាបត្ើញត្ញោ ហុ្៊ន សសន នាយករដ្ឋមន្តនតើ ននព្រះរាោណាចព្កកមពុោ 
បានដឹ្កនាាំគ្ណៈព្បតិ្ភូោន់ខ្ពស់ននរាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុោ អញ ជ្ ើញមកបាំញរញទសសនកិចចផ្លូ  ការ 
ញៅសាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម រើនងៃទើ០៤-០៥ សខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩។  

២. កនុ្ឱកាសទសសនកិចចញនះ សញមតចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនតើ ហុ្៊ន សសន  បានជួបរិភាកាោមួយ 
ឯកឧត្តម ញ វ្ៀន សួនហ៊វ្៊ុក នាយករដ្ឋមន្តនតើញ ៀត្ណាម និ្បានជួបសសមត្ការគ្ួរសមោមួយ 
ឯកឧត្តម ញ វ្ៀន ហ៊វ្ ៊ូជុ្ អគ្គញលខាធិការបកសកុមមុយនើសត និ្ោព្បធានរដ្ឋញ ៀត្ណាម និ្បានជួប 
សសមត្ការគ្ួរសមោមួយ ញលាកជាំទា  ញ វ្ៀន ធើ គ្ើម្ិន ព្បធានរដ្ឋសភាោតិ្ញ ៀត្ណាម  ព្រម
ទាា្ំ បានអញ ជ្ ើញញោររ ញិ្ញា ណកខនធ ដ្ឋក់កព្ម្ផ្កា ញៅមណឌ បអនុសា រ ើយ ៍ ើរបុរសោតិ្ និ្ មិាន
ត្មាល់សរ ហូ៊ ជើមិញ។ 

 សញមតចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនតើ ហុ្៊ន សសន និ្ នាយករដ្ឋមន្តនតើ ញ វ្ៀន សួនហ៊វ្៊ុក  បានញធវើោសហ៊
ព្បធានកនុ្សននិសើទសតើរើការជាំរុញពាណិជជកមម និ្ និិញោគ្ រវា្កមពុោ និ្ញ ៀត្ណាម និ្បាន
ញធវើោអធិបត្ើកនុ្រិធើចុះហ៊ត្ថញលខាញលើកិចចព្រមញព្រៀ្ញទវភាគ្ើមយួចាំននួ រមួមាន៖ 
(១) កិចចព្រមញព្រៀ្ផ្តល់ជាំនួយញលើគ្ញព្មា្សា្ស្់អោររដ្ឋបាលងមើសព្មាប់រដ្ឋសភានន 

ព្រះរាោណាចព្កកមពុោ។ 
(២) កិចចព្រមញព្រៀ្ផ្តល់ជាំនួយសព្មាប់ការសា្ស្់សមាសធាតុ្មួយចាំនួនននមជឈមណឌ ល

ោតិ្ផ្តល់ញសវាកមមរាបាលញដ្ឋយសម័ព្គ្ចិត្ត និ្សផ្ែកញលើសហ៊គ្មន៍ដ្ល់អនកញញៀន
ញព្គ្ឿ្ញញៀនញៅញខ្ត្តព្រះសើហ៊នុននព្បញទសកមពុោ។ 

(៣) អនុសសរណៈននការញោគ្យល់ោន សតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការនិ្ការជួយោន ញៅ ញិញៅ
មកញលើការងារគ្យ។ 

(៤) អនុសសរណៈននការញោគ្យល់ោន សតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការជាំរុញពាណិជជកមម។ 
(៥) អនុសសរណៈននការញោគ្យល់ោន សតើរើការត្ភាជ ប់ញហ៊ដ្ឋឋ រចនាសមព័នធពាណិជជកមមញៅតាម 

ព្រាំសដ្ន។ 
(៦) អនុសសរណៈននការញោគ្យល់ោន សតើរើ ឌ្ឍនភារញលើការសា្ស្់ និ្សផ្នការព្បគ្ល់-

ទទលួផ្ារគ្ាំរូព្រាំសដ្នកមពុោ (ញៅញខ្ត្តត្បូ្ឃមុ ាំ)។ 
(៧) អនុសសរណៈននការញោគ្យល់ោន  សតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បតិ្តការញលើ ស័ិយថាមរលអគ្គិសនើ។ 
(៨) អនុសសរណៈននការញោគ្យល់ោន  សតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ និិញោគ្។  
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៣. ញៅនងៃទើ០៥ សខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩ សញមតចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនតើ ហុ្៊ន សសន និ្ នាយករដ្ឋមន្តនតើ  
ញ វ្ៀន សួនហ៊វ្៊ុក បានញធវើោសហ៊ព្បធានកនុ្សននិសើទសតើរើការរិនិត្យញ ើ្ ញិញលើការងារខ្ណឌ
សើមាព្រាំសដ្នកមពុោ - ញ ៀត្ណាម តាា្ំ រើឆ្ន ាំ២០០៦ និ្រិធើចុះហ៊ត្ថញលខាញលើឯកសារចាប់ចាំនួន
០២ ទាក់ទ្នឹ្បញ្ញា ព្រាំសដ្ន រួមមាន (១) សនធិសញ្ញា បាំញរញបសនថមញលើសនធិសញ្ញា កាំណត់្ 
ព្រាំសដ្នរដ្ឋឆ្ន ាំ១៩៨៥ និ្សនធិសញ្ញា បាំញរញបសនថមឆ្ន ាំ២០០៥ រវា្ព្រះរាោណាចព្កកមពុោ និ្
សាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម និ្ (២) រិធើសារខ្ណឌ សើមា និ្ញបាះបញងាគ លព្រាំសដ្ន
ញោក រវា្ព្រះរាោណាចព្កកមពុោ និ្សាធារណរដ្ឋស គ្មនិយមញ ៀត្ណាម ។ 

៤. ភាគ្ើទាា្ំ រើរ បានយកចិត្តទុកដ្ឋក់ោរិញសសចាំញពាះការចុះហ៊ត្ថញលខាននឯកសារចាប់ទាា្ំ រើរ 
សដ្លទទួលសាគ ល់រើ ឌ្ឍនភារននការខ្ណឌ សើមា និ្ការញបាះបញងាគ លព្រាំសដ្នញោក សដ្លសញព្មច
បានមកដ្ល់បចចុបបនន (ព្បមាណ៨៤%)  និ្បានបញ្ញជ ក់ោងមើថា សកមមភារញនះបានរ ាំលឹកនូ  
ព្រឹត្តិការណ៍ោព្ប ត្តិសាន្តសតកនុ្ដ្ាំញណើ រការញដ្ឋះព្សាយបញ្ញា ព្រាំសដ្នញោករវា្ព្បញទសទាា្ំ រើរ។  
ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារផ្្សដ្រកនុ្ការប ច្ ប់នូ ការងារខ្ណឌ សើមា និ្ញបាះបញងាគ លព្រាំសដ្ន ញលើ
កាំណាត់្ព្រាំសដ្នសដ្លញៅញសសសល់ នាញរលអនាគ្ត្ឆ្ប់ៗញនះ។ 

៥. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានអះអា្ោងមើអាំរើការញបតោា ចិត្ត  កនុ្ការរិនិត្យឲ្យបានញរញញលញនូ សនធិសញ្ញា
កាំណត់្ព្រាំសដ្ន និ្កិចចព្រមញព្រៀ្ពាក់រ័នធនឹ្ព្រាំសដ្ន សដ្លបានចុះហ៊ត្ថញលខារវា្ព្បញទស 
ទាា្ំ រើរ។ ភាគ្ើទាា្ំ រើរក៏បានឯកភារជាំរុញកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ សតើរើការព្គ្ប់ព្គ្្ព្រាំសដ្នញដ្ឋយ
សផ្ែកញលើយនតការ និ្ព្កបខ្ណឌ ចាប់សដ្លមានព្សាប់ ញដ្ើមបើកសា្សខ្សបនាា ត់្ព្រាំសដ្នសនតិភារ  
សថិរភារ មិត្តភារ កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ និ្ការអភិ ឌ្ឍព្បកបញដ្ឋយចើរភារ។ 

៦. កនុ្បរោិកាសមិត្តភារ ការញោគ្យល់ោន  និ្ការទុកចិត្តោន ញៅ ញិញៅមក ថាន ក់ដឹ្កនាាំទាា្ំ រើរ 
បានរិភាកាោន ោ៉ា ្សុើជញព្ៅ ព្រមទាា្ំ សញព្មចបានជាំហ៊ររមួោន ោ៉ា ្សាំខាន់ ចាំញពាះទាំនាក់ទាំន្
ញទវភាគ្ើកមពុោ - ញ ៀត្ណាម និ្ការសព្មបសព្មួលរវា្ព្បញទសទាា្ំ រើរ ញៅកនុ្ញ ទិកាត្ាំបន់ និ្
អនតរោតិ្។ 

៧. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានកត់្សមាគ ល់ញដ្ឋយញរញចិត្តចាំញពាះសមិទធផ្លញសដ្ឋកិចច និ្ស គ្ម គ្ួរឲ្យកត់្ 
សមាគ ល់សដ្លកមពុោ និ្ញ ៀត្ណាម សញព្មចបានកនុ្ប៉ាុនាម នឆ្ន ាំចុ្ញព្កាយញនះ។  ព្បញទសទាា្ំ រើរ
បានរកានូ សថិរភារនញោបាយ និ្សនតិសុខ្  បានបញ ា្ើនការរ ើកចញព្មើនញសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន និ្
បានញធវើឲ្យព្បញសើរនូ ជើ ភាររស់ញៅរបស់ព្បោជន សដ្លរមួចាំសណកដ្ល់ការបនតរព្្ឹ្ត្នួាទើ និ្
ជាំហ៊ររបស់ខ្លួន ញៅកនុ្ត្ាំបន់ និ្ញៅញលើរិភរញលាក។ កនុ្សាម រត្ើញនះ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារ
រកាការោាំព្ទ និ្ជួយោន ញៅ ញិញៅមក និ្បនតផ្កល ស់បតូ រឧត្តមមាម នុ ត្តន៍ សព្មាប់ការព្គ្ប់ព្គ្្ 
មា៉ា ព្កូញសដ្ឋកិចច និ្សមាហ៊រណកមមអនតរោតិ្ កនុ្បរបិទរិភរញលាកងមើ។ 

៨. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានកត់្សមាគ ល់ញដ្ឋយញរញចិត្តថា ចាំណ្មិត្តភារ និ្សាមគ្គើភារោព្បនរណើ ដ៏្
យូរអស វ្្ រវា្ញ ៀត្ណាម និ្កមពុោ សដ្លបានកសា្ញ ើ្ញព្កាមការព្បឹ្សព្ប្របស់ថាន ក់
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ដឹ្កនាាំ និ្ព្បោជនព្គ្ប់ជាំនាន់ ញៅកនុ្ព្ប ត្តិសាន្តសតននព្បញទសទាា្ំ រើរ បានកាល យោព្ទរយសមបត្តិ
រមួដ៏្មានត្នមល។ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានអះអាោងមើនូ ការញបតោា ចិត្ត ញដ្ើមបើរកា បណតុ ះ និ្រូនព្ជាំរមួោន នូ 
ទាំនាក់ទាំន្រវា្កមពុោ និ្ញ ៀត្ណាម និ្ញលើកកមពស់ញៅកព្មិត្ងមើ សដ្លសផ្ែកញលើការទុកចិត្ត
សផ្នកនញោបាយសមធម៌ ផ្លព្បញោជន៍ ការញោររ និ្ការោាំព្ទោន ញៅ ញិញៅមក ញព្កាម 
បា ចនា “ភារោអនកជិត្ខា្លែ មិត្តភារោព្បនរណើ  កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការព្គ្ប់ព្ជុ្ញព្ោយ  
សិថរភារយូរអស វ្្”។ 

៩. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារញធវើឲ្យទាំនាក់ទាំន្នញោបាយកាន់សត្សុើជញព្ៅសងមញទៀត្ តាមរយៈការ
បញ ា្ើនការផ្កល ស់បតូ រទសសនកិចច និ្ទាំនាក់ទាំន្កាំរតិ្ខ្ពស់ រកានូ យនតការកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ
ញទវភាគ្ើសដ្លមានព្សាប់ រព្្ឹ្ការផ្កល ស់បតូ ររវា្ព្បោជននិ្ព្បោជន រព្្ឹ្កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ
មិត្តភារ និ្ជាំនួយសដ្លមានសារៈសាំខាន់រវា្ព្កសួ្/សាថ ប័នពាក់រ័នធ និ្ញខ្ត្តននព្បញទសទាា្ំ រើរ 
ក៏ដូ្ចោបនតញរៀបចាំព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរញផ្ស្ៗរមួោន ។ 

១០. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានសសមត្នូ ការញរញចិត្តចាំញពាះទាំនាក់ទាំន្ោព្បនរណើ ដ៏្ជិត្សនិទធ និ្ព្បកប 
ញដ្ឋយព្បសិទធភារ រវា្ព្កសួ្ការពារោតិ្ននព្បញទសទាាំ្រើរ និ្រវា្ព្កសួ្មហានផ្ាកមពុោ
ោមួយព្កសួ្សនតិសុខ្សាធារណៈញ ៀត្ណាម។ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានបញ្ញជ ក់ោងមើនូ ការញបតោា ចិត្ត 
កនុ្កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការជិត្សនិទធ ញដ្ើមបើរកានូ សនតិភារ និ្សនតិសុខ្រួម ោរិញសសញៅតាម
បញណាត យព្រាំសដ្នននព្បញទសទាា្ំ រើរ ព្រមទាា្ំ បនតរកាញោលការណ៍ននការមិនអនុញ្ញា ត្ឲ្យកមាល ា្ំ  
ណាមួយញព្បើព្បាស់ទឹកដ្ើននព្បញទសមួយ ញដ្ើមបើញធវើសកមមភារព្បឆ្ា្ំ នឹ្សនតិសុខ្ និ្សថិរភារ
របស់ព្បញទសមយួញទៀត្។ ថាន ក់ដឹ្កនាាំទាា្ំ រើរ បានឯកភារខិ្ត្ខ្ាំបសនថមញទៀត្កនុ្ការព្សា ព្ោ រុក 
រក និ្ញធវើមាតុ្ភូមិនិ ត្តន៍អដ្ឋិធាតុ្របស់ក្ទ័រសម័ព្គ្ចិត្តញ ៀត្ណាមសដ្លបានរលើញៅកមពុោ និ្ញធវើ
ការជិត្សនិទធញដ្ើមបើជាំរុញការជសួជុល និ្ការសងទាាំសតូបមិត្តភារកមពុោ-ញ ៀត្ណាម ញៅកមពុោ។ 

១១. ញដ្ឋយទទលួសាគ ល់នូ កាលានុ ត្តភារដ៏្លែព្បនរសព្មាប់កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការញសដ្ឋកិចច ពាណិជជកមម 
ញទវភាគ្ើ និ្ការ និិញោគ្ននព្បញទសជិត្ខា្ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារញព្បើព្បាស់សកាត នុរលទាា្ំ
អស់ញដ្ើមបើជាំរុញញសដ្ឋកិចចននព្បទសទាាំ្រើរញៅោសសរសតមភននទាំនាក់ទាំន្ញទវភាគ្ើ កមពុោ- 
ញ ៀត្ណាម។ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារជាំរុញការត្ភាជ ប់ញសដ្ឋកិចចរវា្ព្បញទសទាា្ំ រើរតាមរយៈការ
ប ច្ ប់ឲ្យបានឆ្ប់នូ សផ្នការញមសតើរើការត្ភាជ ប់ញសដ្ឋកិចចកមពុោ-ញ ៀត្ណាម រហូ៊ត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០៣០ 
និ្ការអនុ ត្តកិចចព្រមញព្រៀ្សដ្លបានចុះហ៊ត្ថញលខារួចសតើរើការត្ភាជ ប់ការដឹ្កជ ជ្ូ ន រួមទាា្ំ  
អនុសសរណៈញោគ្យល់ោន សតើរើយុទធសាន្តសតកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការញលើ ស័ិយដឹ្កជ ជ្ូ ន សព្មាប់ឆ្ន ាំ 
២០១៨-២០២៥ ោមយួចកខុ ស័ិយ ឆ្ន ាំ២០៣០។ 

១២. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានសសមត្នូ ញសចកតើញសាមនសស ចាំញពាះការញកើនញ ើ្គ្ួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ននទាំហ៊ាំ
ពាណិជជកមមញទវភាគ្ើ សដ្លមានការញកើនញ ើ្  ២៤% កនុ្ឆ្ន ាំ២០១៨ ោមួយទាំហ៊ាំទឹកព្បាក់ោ្ 
៤,៧ ពាន់លានដុ្លាល រអាញមរកិ និ្រ ាំរឹ្សញព្មចបានោ្ ៥ ពាន់លានដុ្លាល រអាញមរកិ កនុ្ឆ្ន ាំ
២០១៩។ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភាររកាកាំញណើ នញៅឆ្ន ាំបនតបនាា ប់ញទៀត្ តាមរយៈការញលើកកមពស់
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 ធិានការជាំរុញពាណិជជកមម និ្ការោាំព្ទសហ៊ព្ោសរបស់ខ្លួនកនុ្ការចូលរមួកនុ្ព្រឹត្តិការណ៍ជាំរុញ 
 និិញោគ្ និ្ពាណិជជកមម ផ្ារណាត់្ និ្ការតាា្ំ រិរ័រណ៍កនុ្ព្បញទសនើមយួៗ។  

១៣. ភាគ្ើកមពុោបានសសមត្នូ ការញកាត្សរញសើរចាំញពាះញ ៀត្ណាម សដ្លោ និិញោគិ្នបរញទសមួយ
កនុ្ចាំញណាម និិញោគិ្នធាំោ្ញគ្ទាា្ំ ៥ ញៅព្បញទសកមពុោ ញដ្ឋយមានគ្ញព្មា្ និិញោគ្ចាំនួន 
២១៤  ោមួយទាំហ៊ាំទឹកព្បាក់ និិញោគ្សរុប ៣,៣ ពាន់លានដុ្លាល អាញមរកិ។ ភាគ្ើកមពុោបាន
សនាជាំរុញការអនុ ត្តរាល់ ធិានការញលើកកមពស់ការ និិញោគ្ និ្បញ ា្ើត្បរោិកាសអាំញណាយផ្ល
សព្មាប់ធុរកិចចបរញទស រួមទាាំ្ធុរកិចចមករើព្បញទសញ ៀត្ណាម ញដ្ើមបើរកាព្បតិ្បត្តិការ
ព្បកបញដ្ឋយព្បសិទធិភារ និ្រព្ ើ្កការ និិញោគ្ញៅកមពុោ។ 

១៤. ភាគ្ើកមពុោសសមត្នូ ការដឹ្្គុ្ណ និ្អរគុ្ណចាំញពាះជាំនួយរបស់ភាគ្ើញ ៀត្ណាម កនុ្ការបណតុ ះ
បណាត ល ការកសា្សមត្ថភារ និ្ជាំនួយឥត្សាំណ្រយៈញរលញព្ចើនឆ្ន ាំកនល្មកញនះ។ ភាគ្ើ
ទាា្ំ រើរបានឯកភារអនុ ត្តគ្ាំញរា្ជាំនួយនានាឲ្យបានទាន់ញរលញ លា និ្បនតសសវ្រក ធិើ និ្
មញធាបាយញផ្ស្ៗ ញដ្ើមបើញធវើឲ្យកាន់សត្ព្បញសើរនូ ព្បសិទធភារននជាំនយួញ ៀត្ណាមចាំញពាះកមពុោ។ 

១៥. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារោន  បញ ា្ើនកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការញលើ ស័ិយសដ្លមានសកាត នុរលសាំខាន់ៗ 
ដូ្ចោបញចចក ទិារ័ត៌្មាន និ្គ្មនាគ្មន៍ ញទសចរណ៍ អាកាសចរណ៍ ធនាោរនិ្ហ៊ិរ ា្ ត្ថុ  
កសិកមមញព្បើបញចចក ទិាទាំញនើប កសិកមមនិ្ការសកនចនផ្លិត្ផ្លកសិ-រុកាខ ព្បមាញ់ និ្ញនសាទ និ្
ការសងទាាំសុខ្ភារ ោញដ្ើម។ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានជាំរុញព្កសួ្-សាថ ប័នពាក់រ័នធទាា្ំ ស្ខា្ ឲ្យញព្បើ
ព្បាស់យនតការញទវភាគ្ើសដ្លមានព្សាប់ោរិញសស គ្ណៈកមមការចព្មុះសតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ
ញលើ ស័ិយញសដ្ឋកិចច  បបធម៌  ទិាសាន្តសត និ្បញចចក ទិា  និ្សននិសើទសតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការ 
និ្ការអភិ ឌ្ឍបណាត ញខ្ត្តោប់ព្រាំសដ្ន ញដ្ើមបើរព្្ឹ្កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការញនះ។ 

១៦. ភាគ្ើញ ៀត្ណាមបានសសមត្នូ អាំណរគុ្ណចាំញពាះព្រះរាោណាចព្កកមពុោសដ្លបានបនតផ្តល់ការ
ោាំព្ទ និ្ព្បព្រឹត្តកមមញដ្ឋយោម នការញរ ើសញអើ្ចាំញពាះព្បោជនសដ្លមានញដ្ើមកាំញណើ ត្ញ ៀត្ណាម
ញៅកមពុោ។  

១៧. ព្បញទសទាា្ំ រើរបានឯកភារោន កនុ្ការរព្្ឹ្កិចចសព្មបសព្មួល ការផ្កល ស់បតូររ័ត៌្មាន និ្ការោាំព្ទ
ោន ញៅ ញិញៅមកកនុ្ញ ទិកាត្ាំបន់ និ្អនតរោតិ្ ោរិញសសកនុ្ព្កបខ្ណឌ អាស្ាន និ្យនតការ
ពាក់រ័នធញផ្ស្ញទៀត្ អ គ្ការសហ៊ព្បោោតិ្ អ គ្ការពាណិជជកមមរិភរញលាក និ្កិចចព្បជុាំកាំរូល
អាសុើ-អឺរ ៉ាុប។ ញដ្ឋយស ា្ត់្ធៃន់ញៅញលើសារៈសាំខាន់ននសាមគ្គើភារ ឯកភារ និ្មជឈភាររបស់ 
អាស្ាន ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានយល់ព្សបខិ្ត្ខ្ាំព្បឹ្សព្ប្រមួោន ោមួយបណាត រដ្ឋោសមាជិកអាស្ាន
ដ្នទញទៀត្ ញដ្ើមបើកសា្សហ៊គ្មន៍អាស្ានមួយ ញដ្ឋយសផ្ែកញលើញោលការណ៍ចាប់ ការរបួរមួោន
សាមគ្គើភារ និ្ការយកព្បោជនោសនូល។ កនុ្សាម រត្ើញនះ ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានញបតោា សព្មបសព្មួល
ោន ជិត្សនិទធញៅ ញិញៅមក កនុ្ញរលញ ៀត្ណាមញធវើោព្បធានអាស្ានឆ្ន ាំ២០២០ និ្កមពុោញធវើោ
មាច ស់ផ្ាះកិចចព្បជុាំកាំរូលអាសុើ-អឺរ ៉ាុប ញលើកទើ១៣ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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១៨. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារោន  រព្្ឹ្កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការព្គ្ប់ព្គ្្ព្បកបញដ្ឋយព្បសិទធភារ និ្
ចើរភារ ការអភិ ឌ្ឍនិ្ការញព្បើព្បាស់ធនធានទឹកទញនលញមគ្ គ្ ឲ្យព្សបញៅតាមកិចចព្រមញព្រៀ្ឆ្ន ាំ
១៩៩៥ សតើរើកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការញដ្ើមបើការអភិ ឌ្ឍព្បកបញដ្ឋយចើរភារអា្ទឹកទញនលញមគ្ គ្  
ញសចកតើព្បកាសញខ្ត្តញសៀមរាបឆ្ន ាំ២០១៨ ននកិចចព្បជុាំកាំរូលគ្ណៈកមមការទញនលញមគ្ គ្ញលើកទើ០៣ 
និ្ញសចកតើព្បកាសរួមឆ្ន ាំ២០១៨ ននកិចចព្បជុាំកាំរូលមហាអនុត្ាំបន់ទញនលញមគ្ គ្ និ្យនតការ 
អនុត្ាំបន់សដ្លមានព្សាប់ញផ្ស្ៗញទៀត្។ 

១៩.  ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារោន  សព្មបសព្មួលញព្កាមព្កបខ្ណឌ ត្ាំបន់ព្ត្ើញកាណអភិ ឌ្ឍន៍កមពុោ-
ឡា -ញ ៀត្ណាម និ្យនតការកិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការអនុត្ាំបន់ទញនល្ញមគ្ គ្សដ្លពាក់រ័នធញដ្ើមបើ
ជាំរុញការអនុ ត្តព្បកបញដ្ឋយព្បសិទធភារននសផ្នការសកមមភារសព្មាប់ការត្ភាជ ប់ញសដ្ឋកិចច  
កមពុោ-ឡា -ញ ៀត្ណាម រហូ៊ត្ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០៣០ សដ្លបានអនុម័ត្ញៅកនុ្កិចចព្បជុាំកាំរូលកមពុោ-
ឡា -ញ ៀត្ណាម កនុ្សខ្មើនា ឆ្ន ាំ២០១៨។  

២០. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានឯកភារញធវើការោមួយបណាត ព្បញទសពាក់រ័នធ  ញដ្ើមបើឈានញៅប ច្ ប់ការចរចា 
កិចចសហ៊ព្បតិ្បត្តិការនដ្គូ្ញសដ្ឋកិចចព្គ្ប់ព្ជុ្ញព្ោយថាន ក់ត្ាំបន់ ឲ្យបានឆ្ប់សដ្លនឹ្ញធវើឲ្យ 
សុខុ្ដុ្មនូ ផ្លព្បញោជន៍ និ្គិ្ត្គូ្រញរញញលញអាំរើភារខុ្សោន ននកព្មិត្អភិ ឌ្ឍន៍ កនុ្
ចាំញណាមព្បញទសោសមាជិក។ 

២១. ភាគ្ើទាា្ំ រើរបានញលើកោងមើអាំរើជាំហ៊ររបស់អាស្ានសតើរើបញ្ញា សមុព្ទចិនខា្ត្បូ្ ដូ្ចមានញៅកនុ្
ញសចកតើព្បកាសរួមងមើៗញនះ ោរិញសសញសចកតើសងល្ការណ៍រួមននកិចចព្បជុាំរដ្ឋមន្តនតើការបរញទស 
អាស្ាន ញលើកទើ៥២។ ភាគ្ើទាាំ្រើរបានញលើកញ ើ្ថា ភារតានតឹ្្នាញរលងមើៗញនះ ព្តូ្ សត្ 
ញដ្ឋះព្សាយឲ្យបានឆ្ប់ញដ្ឋយសនតិ ធិើ ព្សបតាមចាប់អនតរោតិ្ រមួទាា្ំ អនុសញ្ញា អ គ្ការសហ៊
ព្បោោតិ្សតើរើចាប់សមុព្ទ ឆ្ន ាំ១៩៨២។ 

២២. ថាន ក់ដឹ្កនាាំទាា្ំ រើរបានសសមត្នូ ញសចកតើរ ើករាយចាំញពាះលទធផ្លោ ជិជមាន និ្មានសារៈសាំខាន់ 
សដ្លសព្មចបានកនុ្ដ្ាំញណើ រទសសនកិចចញនះ។ សញមតចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនតើ ហុ្៊ន សសន បានសងល្
អាំណរគុ្ណោ៉ា ្ព្ោលញព្ៅចាំញពាះបដិ្សណាឋ រកិចចដ៏្កក់ញតត  សដ្លថាន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ព្បោជន 
ញ ៀត្ណាម បានផ្តល់ជូនគ្ណៈព្បតិ្ភូ និ្បានអញ ជ្ ើញ ឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្តនតើ ញ វ្ៀន សួនហ៊វ្៊ុក 
និ្ថាន ក់ដឹ្កនាាំញ ៀត្ណាមញផ្ស្ញទៀត្ មកបាំញរញទសសនកិចចញៅកមពុោតាមញរលញ លាសម 
ព្សប។ ថាន ក់ដឹ្កនាាំញ ៀត្ណាមរ ើករាយទទលួយកការអញ ជ្ ើញញនះ ចាំសណកកាលបរញិចេទោក់លាក់
ននដ្ាំញណើ រទសសនកិចចនាញរលខា្មុខ្ញនះ នឹ្ញធវើញ ើ្ តាមរយៈការទូត្៕ 
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                                                     រាជធានើភនាំញរញ នងៃទើ០៥ សខ្តុ្លា ឆ្ន ាំ២០១៩ 


