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េសចក្ត្ីរបកសព័តម៌នរមួ កមពុជ- វ 
====== 

១. មករអេញជ ីញរបស់ ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម ក ្រត 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជីត អគគេលខធិករមជឈឹមបក ្របជជនបដិវត្តន៍ វ 
និងជ្របធនរដ្ឋ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ បនដឹកនគំណៈ្របតិភូជន់ខពស់ 
អេញជ ីញមកបំេពញទស នកិចចផ្លូ វរដ្ឋេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ពីៃថងទី០៩ ដល់ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ  
ឆន ២ំ០២០។ 

២. កនុងឱកសបំេពញទស នកិចចេនះ ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជីត បនអេញជ ីញ ក់ក្រមងផក េន 
វមិនឯក ជយ និងមណ្ឌ ប្រពះករុ ្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហនុ ្រពះបរមរតនេកដ្ឋ ្រពះវរ ជបិ
កមពុជ។ 

៣.  ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជតី បនអេញជ ីញចូលជួបេធ្វី្រពះ ជសវនករជមួយ ្រពះករុ  
្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី។  ឯកឧត្តម្របធនរដ្ឋ វ ក៏បនទទួលជួបសែម្តង 
ករគួរសមេ យសេម្តចវបុិលេសនភក្ត ី យ ឈុ ំ្របធន្រពឹទធសភ  សេម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សំរនិ 
្របធនរដ្ឋសភ និងសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

៤. កនុងបរយិកសេពរេពញេ យមិត្តភពជ្របៃពណី ករេយគយល់គន  និងករេជឿទុកចិត្តគន
េទវញិេទមក ថន ក់ដឹកនៃំន្របេទសទងំពីរបនេលីកេឡងីអំពីករអភិវឌ ថមីៗរបស់្របេទសេរៀងខ្លួន និង 
បនផ្ល ស់ប្តូរទស នៈគន យ៉ងសីុជេ្រមេលីកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី ក៏ដូចជបញ្ហ តំបន់ នងិអន្តរជតិ 
ែដលជផល្របេយជន៍រមួ។ ្រពះករុ  ្រពះម ក ្រត និងថន ក់ដឹកនកំមពុជបនសងកត់ធងន់អពំី រៈសំខន់ 
ជ្របវត្តិ ្រស្ត ៃនដំេណីរទស នកិចចផ្លូវរដ្ឋមកកមពុជ ជេលីកទី២ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៧ របស់ ឯកឧត្តម 
បុ៊នញុងំ វរជីត ែដលបនព្រងឹង ម រតី មគគីភព និងភពជអនកជិតខងដ៏ល្អ រ ង្របេទសទងំពីរ។ 
្រពះករុ  ្រពះម ក ្រត និងថន ក់ដឹកនកំមពុជបនសែម្តងនូវករអបអរ ទរចំេពះកររកីចេ្រមីន 
ជលំ ប់េលីែផនកសងគមេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទស វ និងបនសែម្តងនូវករេជឿជក់ថ េ្រកមករដឹកន ំ
ដ៏េវៀងៃវរបស់បក ្របជជនបដិវត្តន៍ វ ្របជជន វនឹងសេ្រមចបននូវបណំង្របថន របស់ខ្លួន េដមីបី
ក្ល យជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមកំរតិខពស់ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០។ 
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៥.  ជករេឆ្លីយតប ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជតី បនសែម្តងនូវករអបអរ ទរចំេពះភពេជគជ័យ
របស់កមពុ ជកនុ ងករែថរក សន្តិភព  សថិ រភព  និងកំ េណីនេសដ្ឋកិចចខព ស់ឥតឈប់ឈរ  េ ្រកម 
មគគុ េទទសក៍្របកបេ យសុភវនិិចឆ័យរបស់ ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី  
និងមគ៌អភិវឌ ន៍ដ៏្រតឹម្រតូវ ែដលអនុម័តេ យរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ដឹកនេំ យ  
សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

៦. ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជីត និងថន ក់ដឹកនកំមពុជ បនសងកត់ធងន់ចំេពះ រសំខន់ៃនករ 
េលីកកមពស់ទំនក់ទំនងេទ្វភគីរ ង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត
វ េទជភពជៃដគូយុទធ ្រស្ត្រគប់្រជុងេ្រជយ និងយូរអែង្វង កនុងឆន ២ំ០១៩ និងយល់េឃីញថ  

ករេលីកកមពស់េនះនឹងព្រងឹង និងេលីកសទួយបែនថមេទៀតនូវចំណងមិត្តភព ម រតី មគគីភពជភតរៈ 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងវស័ិយសន្តិសុខ នេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមវបបធម៌ ៃន្របេទសទងំពីរ។  

៧. ទក់ទងនឹងវស័ិយករពរជតិ និងសន្ដិសុខ ធរណៈ ភគីទងំពីរបនយល់្រសបគន ឲយ 
ថ ប័នពក់ព័នធៃន្របេទសទងំពីរ សំរបសំរួល និងេធ្វីករជមួយគន យ៉ងជិតសនិទធ មរយៈករពិេ្រគះ

េយបល់ជេទៀងទត់ និងករផ្ល ស់ប្តូរទស នកិចច្រគប់ជន់ថន ក់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ កុងសុ៊លនិងចបប់ 
្របយុទធ្របឆងំនឹងេ្រគឿងេញ នខុសចបប់ និងបទេលមីសឆ្លងែដនដៃទេទៀត ្រពមទងំេ ះ្រ យបញ្ហ  
ឆ្លងែដន ដូចជ ជំងឺឆ្លង និងេ្រគះមហន្ត យេផ ងៗ។ ភគីទំងពីរក៏បនយល់្រសបផងែដរឲយមន 
កិចចខិតខំែថមេទៀត េដីមបជីំរុញករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចច ពណិជជកមម វនិិេយគ និងេទសចរណ៍ រ ង្របេទស
ទំងពីរ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងវស័ិយេផ ងៗរួមមន ថមពល កសិកមម ហិរញញវតថុ  ដឹកជញជូ ន 
ទូរគមនគមន៍ ករងរ និងអប់រ។ំ 

៨.  ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជីត និងថន ក់ដកឹនកំមពុជ បនសែម្តងនូវករេពញចិត្តចំេពះករ្រពមេ្រពៀង 
គន រ ងនយករដ្ឋម្រន្តីទងំពីរ កលពីៃថងទី ១២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៩ េ យបន្របគល់ភរៈកិចចជូន 
គណៈកមមករច្រមុះខណ្ឌ សីម្រពំែដនៃន្របេទសទងំពីរ ្រពងនូវសនធិសញញ សី្តពីករខណ្ឌ សីម្រពំែដនរ ង
្របេទសទងំពីរ ទក់ទងេទនឹងកំ ត់្រពំែដន ែដល្របេទសទងំពីរបនបញជ ប់ករងរខណ្ឌ សីមចំនួន
៨៦% ៃនែខ បនទ ត់្រពំែដនរមួ និងបន្តករចរចេដីមបេី ះ្រ យតំបន់្រពំែដនែដលេនេសសសល់មិនទន់
ខណ្ឌ សីម េដីមបកី ងនូវ្រពំែដនមួយ្របកបេ យសន្តិភព មិត្តភព និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ។    
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៩. ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជតី និងថន ក់ដឹកនកំមពុជ ក៏បនសែម្តងនូវបំណង្របថន រមួគន ឲយ្របេទស
ទំងពីរគំ្រទគន េទវញិេទមក និងជំ រុញបែនថមេទៀតនូវកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុ ង្រកបខណ្ឌ តំបន់ 
និងអន្តរជតិ ដូចជ ៊ ន យន្តករអនុតំបន់ទេន្លេមគងគ និងអងគករសហ្របជជតិ។ 

១0. ឯកឧត្តម បុ៊នញុងំ វរជីត បនសែម្តងនូវអំណរ្រពះគុណ និងអរគុណដ៏េ ម ះសម័្រគ ចំេពះ 
បដិស ្ឋ រកិចចយ៉ងកក់េក្ត  ជូនចំេពះគណៈ្របតិភូ វ អំឡុងេពលករ ន ក់េន ជធនីភនំេពញ។ 
ឯកឧត្តម បនយង ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះបរមនថ និង សេម្តច្រពះម ក ្រតី ្រពះវរ ជ
ម  នេ ត្តម មុនីនថ សីហនុ ្រពមទងំបនអេញជ ីញថន ក់ដឹកនកំមពុជ  បំេពញ្រពះ ជទស នកិចច និង
ទស នកិចចេន ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ មេពលេវ សម្រសប។ ្រពះករុ  ្រពះបទ
សេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម សីហមុនី   សេម្តច្រពះម ក ្រតី ្រពះវរ ជម  និងថន ក់ដឹកនកំមពុជ បន
ទទួលយកករយង និងអេញជ ីញេនះ េ យក្តីរកី យ។ 

ភនំេពញ ៃថងទី១០ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 
 


