កិច្ចប្រជុុំកុំពូលមហាអនុតុំរន់មមគង្គមលើកទី ៧
រាជធានីភ្នពំ េញ, កម្ពុជា
ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០២១ តាម្រយៈប្រេ័នធ វីពេអូ

មេច្កដីថ្លែង្ការណ៍រួមននកិច្ចប្រជុុំកុំពល
ូ
មហាអនុ តំបន់ មមគង្គ៖ ការពង្ង្ឹង្ភាពខ្ល ង្
ំ ម ើមបីទប់ ទល់ នឹង្បញ្ហាង្បឈមននទសវតសរ ៍ថ្មី

ពយើងជាប្រម្ុែរេឋ/រដ្ឋឋភ្ិបាលថ្នប្េះរាជាណាចប្កកម្ពុជា, សាធារណរេឋប្រជាមានិតចិន, សាធារណរេឋ
ប្រជាធិរពតយយប្រជាមានិតឡាវ សាធារណរេឋថ្នសហភាេម្ីយ៉ាន់មា៉ា ប្េះរាជាណាចប្កថ្ង និងសាធារណរេឋ
សងគម្និយម្ពវៀតណាម្ បានជួរគ្ននកនុងឱកាសថ្នកិចចប្រជុំកំេូលម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគពលើកទី៧៖

រំលឹកម ើ ង្វិ ញ នូវពសចកដីខងែងការណ៍រួម្ថ្នកិចចប្រជុក
ំ ំេូលម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគពលើកទី៦ កនង
ុ
ឆ្នំ២០១៨ និងរញ្ញាក់សាជាងមីនវូ ការពរដជាាចិតច
ត ពំ ះការពលើកកម្ពស់កម្ម វិធីកច
ិ ចសហប្រតិរតតកា
ិ រពសេឋកច
ិ ច
ម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគសប្មារ់ការសពប្ម្ចបានពេញពលញនូវចកខុ វិស័យថ្នអនុតំរន់ម្ួយប្រករពដ្ឋយ
ចីរភាេ សមាហរណកម្ម និង វិរល
ុ ភាេពឆ្ពះពៅរកការកសាងសហគម្ន៍អនុតំរន់ពម្គងគម្យ
ួ ខេលមាន
អនាគត រួម្គ្ននេ៏ភ្ែឺសាាង

មានមមាទនភាព ចំព ះភាេពជាគជ័យ សម្ិទធផលគនែឺះ និងគំរូលអថ្នកម្ម វិធក
ី ិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រ
ពសេឋ កិចចម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគកនុងការរង្ហាញនូវថាម្េលថ្នកិចចសហប្រតិរតតិការតំរន់

ពេើម្បីរពងកើត

ផលប្រពយជន៍ឱយគ្ននពៅវិញពៅម្ក និងរួម្ចំខណកេល់ការអភ្ិវឌ្ឍពសេឋកច
ិ ច-សងគម្ថ្នរណា
ដ ប្រពទសជា
សមាជិក

ទទួលស្គគល់ ថា

ភាេពជាគជ័យពនះេឹងខផអកពលើកច
ិ ចសហប្រតិរតតិការនិងភាេជាថ្េគូេ៏ រឹងមាំកនុង

ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគនិងកិចចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្គ្ននេ៏រូ រត ពរតជ ា អភ្ិប្កម្ពដដតពលើលទធ ផលជាក់ខសតង និង
ភាេជាមាចស់និងការពរតជាាចិតែ
ត ព ស់ររស់រណា
ត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ ពដ្ឋយឈរពលើម្ូលដ្ឋឋនថ្ន
ពគ្នលការណ៍កុងសង់សុីស ការពគ្នរេគ្ននពៅវិញពៅម្ក សម្ភាេ ការេិពប្គ្នះពយរល់និងការសប្ម្រ
សប្ម្ួលពៅវិញពៅម្ក វិភាគនននិងផលប្រពយជន៍រួម្ កិចចសហប្រតិរតតិការឈន ះ-ឈន ះ ប្េម្នំង
ពគ្នលការណ៍ស័ប្ម គចិតន
ត ិងការពគ្នរេធម្មនុញ្រា រស់អងគការសហប្រជាជាតិ និងចារ់អនតរជាតិ
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ទទួលស្គគល់

នូវកាលានុវតតភាេងមីៗខេលពកើតពចញេីសកលភាវូរនីយកម្មនិងគំនិតផតួចពផតើម្

អភ្ិវឌ្ឍន៍ និងការតភាារ់កនុងតំរន់និងសកល េូចជារពរៀរវារៈ អងគការសហប្រជាជាតិឆ្នំ ២០៣០ សប្មារ់
ការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេ

សហគម្ន៍អាសា៊ាន

គំនិតផតួចពផតើម្ខែែប្កវាត់និងផែូវ

និងកិចចសហ-

ប្រតិរតតកា
ិ រពម្គងគ-ឡានឆ្ង ខេលនាំម្កនូវការរំពេញឱយគ្នននិងការពធាើសមាហរណកម្មជាម្ួយនឹងកម្ម វិធី
ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ ប្េម្នំងផតល់នវូ ថានលងមីៗសប្មារ់កច
ិ ចសហប្រតិរតតកា
ិ រសកល តំរន់ និងអនុតរ
ំ ន់។

ទទួលស្គគល់ ផង្ដ រថា ែណៈពេលខេលកម្ម វិធី និងរណា
ត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគបាន
រង្ហាញេីភាេធន់នឹងរញ្ញាប្រឈម្ខេលនាំម្កពដ្ឋយរខប្ម្រប្ម្ួលយ៉ាងឆ្រ់រហ័សថ្នររិរទសកល និង
តំរន់កនុងរយៈពេលជិតរីទសវតែរ៍ចារ់តាំងេីការរពងកើតកម្ម វធ
ិ ី និនានការសំខាន់ៗខេលគំរាម្កំខហងេល់
ភាេពជាគជ័យជារនតរនាារ់នាពេលអនាគតបាននិងកំេុងពលចព ើង

ជាេិពសសពៅកនុងទសវតែរ៍ចុង

ពប្កាយពនះ រារ់រញ្ចូ លនំងនិនានការខេលនក់ទងនឹងកំពណើនពសេឋកិចច និង ណិជក
ា ម្មសកល ររិសាាន
ជំងឺ និងរពចចក វិទា

ង្ពួយបារមភយ៉ាង្ខ្ល ង្
េីជំងឺរាតតាតកូ វីេ-១៩ ខេលជារញ្ញាប្រឈម្សកលេ៏លំបាក និង
ំ
រនាាន់រំផត
ុ

ប្េម្នំងបានរងកផលរ៉ាះ ល់យ៉ាងធៃន់ធៃរេល់ការរស់ពៅររស់ប្រជាជនពៅកនុងអនុតរ
ំ ន់

រ៉ាះ ល់េល់ប្រេ័នធសុែភាេសាធារណៈ និងរារាំងេល់កំពណើនពសេឋកិចច

មឈេង្យល់ ថា និនានការសុីជពប្ៅ និងរញ្ញាប្រឈម្ធៃន់ធៃរនំងពនះ ប្សរគ្នននឹងការរញ្ច រ់ថ្ន
ប្ករែ័ណឌយុទធសាស្តសតថ្នម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគពលើកទី

២

ឆ្នំ២០១២-២០២២

ខផនការសកម្មភាេ

ហាណូយឆ្នំ២០១៨-២០២២ និងប្ករែ័ណឌ វិនិពយគកនុងតំរន់ GMS ឆ្នំ ២០២២ ខេលបានេឹកនាំកម្ម វិធី
GMS កនុងទសវតែរ៍ចុងពប្កាយ េូពចនះពហើយតប្ម្ូវឱយមានការកំណត់ទិសពៅនិងខផនការងមី ៗខេលមាន
ការយល់េឹងពេញពលញ

ប្េម្នំងពដ្ឋះប្សាយនូវរញ្ញាប្រឈម្និងនិនានការងមីៗនំងពនះប្រករពដ្ឋយ

ប្រសិទធភាេ

យល់ ឹង្ពី តួនាទីសំខាន់ថ្នកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រតំរន់ កនុងការធានាបាននូវភាេពជាគជ័យររស់
អនុតំរន់ ពេើម្បីទរ់ទល់នង
ឹ រញ្ញាប្រឈម្ និងការគំរាម្កំខហងងមៗ
ី ពហើយចាម្យកកាលានុវតតភាេងមីៗ
និងតប្ម្ូវការ កនុងការធានាបាននូវភាេសំខាន់ និងភាេពជាគជ័យថ្នកម្ម វិធនា
ី ពេលអនាគត

មកាតសរមសើ រ ចំព ះការង្ហរប្រករពដ្ឋយរូពរសកម្មររស់រេឋម្ស្តនតី ឧតដម្ម្ស្តនតី និងប្កុម្ការង្ហរ
GMS ក៏េច
ូ ជាពវទិកាកនង
ុ ការពធាើឱយពជឿនពលឿននូវកិចចសហប្រតិរតតិការររស់ម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ កនង
ុ វិសយ
័
ពផែងៗ និងពរៀរចំប្ករែ័ណឌយុទធសាស្តសតម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគឆ្នំ២០៣០ ប្េម្នំងការព្ែយ
ើ តរនឹងជំងឺ
កូ វីេ-១៩ និងខផនការសាដរព ើង វិញ ឆ្នំ២០២១-២០២៣
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ូម្នេះឥ ូ វមនេះ ពង្ង្ឹង្ការមបេជ្ញា ៏ មត
ុ មាំរបស់មយើ ង្ កនុងការប្រម្ូលផតំក
ុ ច
ិ ចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្
ពេើម្បីពដ្ឋះប្សាយរញ្ញាប្រឈម្ និងជម្នះរាល់ការគំរាម្កំខហងនំងពនះ តាម្រយៈយុទធសាស្តសតគិតប្គរ់ប្ជុង
ពប្ជាយនិងសកម្មភាេជាក់ខសតង ពហើយរនតការពរដជាាចិតត ពេើម្បីពធាើការជាម្ួយគ្នន និងសហប្រតិរតតកា
ិ រ
កាន់ខតជិតសនទ
ិ ធ និង រឹងមាំពៅកនុងទសវតែរ៍ងមីពនះពឆ្ពះពៅរកការសពប្ម្ចបាននូវចកខុ វិស័យថ្នម្ហាអនុតំរន់
ពម្គងគ ប្រករពដ្ឋយសមាហរណកម្ម វិរុលភាេ ចីរភាេ និងររិយរននកាន់ខតប្រពសើរ។
I.

ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ៖

កម្ម វធ
ិ ក
ី ច
ិ ស
ច ហប្រតិរតតកា
ិ រតំរន់ខេលមានភាេចំណាស់

ជាម្ួយនឹង

កំណត់ប្តាសម្ិទធផលេ៏ រង
ឹ មាំ
១.

កម្ម វិធី GMS បានចារ់ពផតើម្ពៅពេើម្ទសវតែរ៍ឆ្នំ ១៩៩០ ជាម្ួយនឹងវតតមានសនតិភាេពៅកនុង

អនុតំរន់ខេលផតល់ឱកាសេល់រណា
ត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគអាចេិចារណារួម្គ្ននពលើសកម្មភាេ
នានា ពេើម្បីពលើកកម្ពស់ពសេឋកិចច និងពដ្ឋះប្សាយកងាល់រម្
ួ គ្នន។ តាម្រយៈកម្ម វិធីពនះ ពយើងបាន
កសាង និងេប្ងឹងទំនុកចិតជា
ត រនតរនាារ់ ពដ្ឋយការពធាគ
ើ ពប្មាងរួម្គ្ននប្រករពដ្ឋយពជាគជ័យ នាំ ម្កនូវ
ផលប្រពយជន៍រួម្។ រចចុរបនន ពនះ កម្ម វិធីបានវិវតតពៅជាកម្ម វិធីកិចចសហប្រតិរតតិការកនុង តំរន់ខេល
ខផអកពលើគំរូនង
ិ លទធ ផលជាក់ខសតង សំពៅលទធ ផល ប្េម្នំងការពដដតពលើគពប្មាង។
២.

ពយើងសូម្រញ្ញាក់ម្តងពទៀតថា ភាេតភាារ់ ភាេប្រកួតប្រខជង និងភាេជាសហគម្ន៍ ពៅខត

ជាកមាែំងសនូល និងភាេខាែំងររស់កម្ម វិធី។ ពៅកនុងរ រិការណ៍ថ្នេិភ្េពលាកម្ួយខេលផារភាារ់គ្នន
យ៉ាងជិតសនិទធ

ពយើងសូម្រញ្ញាក់ជាងមីនវូ ការពរតជាាចិតក
ត នុងការពលើកកម្ពស់ភាេតភាារ់រខនាម្ពទៀតរវាង

ប្រពទសសមាជិក ភាេប្រកួតប្រខជងកាន់ខតពប្ចើន និងការកសាងសហគម្ន៍អនុតំរន់ពម្គងគម្ួយ
ជាម្ួយនឹងអនាគតរួម្គ្នន

តាម្រយៈគពប្មាងនិងកម្ម វិធីជំរុញ ការអភ្ិវឌ្ឍ

និងពដ្ឋះប្សាយរញ្ញា

ប្រឈម្រួម្។ អភ្ិប្កម្ពនះប្តូវបានខកសប្ម្ួលព ើង វិញជារនតរនាារ់ ពដតតជាងមី ក៏េូចជាគិតគូរព ើង
វិញ ពៅពេលកម្ម វិធី GMS េកប្សង់នំងរទេិពសាធន៍ររស់ែួ ែ ន និងតំរន់េថ្ទពទៀត។ កម្ម វិធពី នះ
ប្តូវបានតប្ម្ង់ទិសពដ្ឋយប្ករែ័ណឌយុទធសាស្តសតម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគឆ្នំ២០៣០ និងខផនការយុទធសាស្តសត
តាម្ វិស័យ។ ប្ករែ័ណឌយុទធសាស្តសតេំណាក់កាលទី២ ថ្នម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគឆ្នំ២០១២-២០២២
និងខផនការសកម្មភាេហាណូយឆ្នំ ២០១៨-២០២២ បានតប្ម្ង់ទិសសកម្មភាេររស់ពយើងបានលអ
ក៏េូចជាសពប្ម្ចបានការង្ហរជាពប្ចើនពៅកនុងទសវតែរ៍ចុងពប្កាយពនះ។

កម្ម វិធីពនះក៏ទទួលបានអតា

ប្រពយជន៍ េីប្កុម្ការង្ហរនិងពវទិកាតាម្ វិស័យ GMS ប្េម្នំងអភ្ិប្កម្ខផអកពលើគពប្មាង ខេលពៅខត
ជា្អឹងែន ងេ៏សខា
ំ ន់។
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៣.

ពយើងសងកត់ធៃន់ពលើសារៈសំខាន់ថ្នភាេតភាារ់កនុងការជំរុញសមាហរណកម្ម ពសេឋ កិចច

កនុងតំរន់និងជំរុញ ណិជក
ា ម្មនិង វិនិពយគ ក៏េច
ូ ជានឹងពលើកកម្ពស់នង
ំ ការតភាារ់ខផនករូរវ័នត និង
សាារ័នពៅកនង
ុ ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ។ តាម្រយៈការតភាារ់ផូ ែវ្ែងកាត់ប្េំខេន គពប្មាងពធាើឱយប្រពសើរ
ព ើងនូវការតភាារ់

បាន វិវតតពៅជារពរៀងេឹកជញ្ាូន

និងពេើរតួជាម្ូលដ្ឋឋនប្គឹះថ្នរពរៀងពសេឋកិចច

ខេលពដតតពលើការពរៀរចំខេនេី (spatial focus) សប្មារ់ការពធាើ ណិជក
ា ម្ម
សកម្មភាេពសេឋកិចចេថ្ទពទៀត។

វិនិពយគ និង

ពយើងសូម្សាាគម្ន៍ពវទិការពរៀងពសេឋកច
ិ ចថ្នម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ

ពលើកទី១០ និង ១១ ពហើយទទួលសាគល់ថា រណា
ត ញថ្នរពរៀងពសេឋកិចច ប្តូវរនតេប្ងីករខនាម្ពទៀត
ពេើម្បីដ្ឋក់រញ្ចូ លតំរន់ខេលរពងកើតផលប្រពយជន៍េធ
៏ ំពធងសប្មារ់រណា
ដ ប្រពទស

GMS

និងអនុ

តំរន់។ ការអភ្ិវឌ្ឍវិស័យេឹកជញ្ាូនក៏ប្តូវបានេប្ងីកពឆ្ពះពៅរកសនាធនកម្មថ្នប្រេ័នធេឹកជញ្ាូនអនតរ
ម្ពធាបាយពេើម្បីប្រសិទធភាេ និងនិរនតរភាេកាន់ខតប្រពសើរ។ ពេើម្បីពធាើឱយប្រពសើរព ើងនូវការតភាារ់ខផនក
រូរវ័នត កិចចប្េម្ពប្េៀងនិងយនតការខផនកទន់ម្ួយចំនួន េូចជាកិចចប្េម្ពប្េៀងសប្ម្ួលការេឹកជញ្ាូន្ែង
កាត់ប្េំខេនររស់ម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគប្តូវបានរពងកើតព ើង និងអនុវតត ពេើម្បីសប្ម្ួលេល់រហ
ំ ូរេឹក
ជញ្ាូន និង ណិជក
ា ម្ម្ែងកាត់ប្េំខេន។ វិស័យថាម្េលក៏បានពេើរតាម្លំនាំថ្នវឌ្ឍនភាេេូចគ្នន រួម្
ជាម្ួយនឹងការរពងកើតថាម្េល និងពហដ្ឋឋរចនាសម្ពន
័ ធរញ្ាូនថាម្េលអម្ពដ្ឋយកិចចប្េម្ពប្េៀង និង
លិែិតូរករណ៍ខេលប្គរ់ប្គងការពធាើ ណិជក
ា ម្មថាម្េល។
សហប្រតិរតតិការម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ

ពយើងនឹងពធាើឱយកាន់ខតពជឿនពលឿននូវកិចច

ពលើប្រេ័នធអនតរតភាារ់រណា
ត ញខចកចាយអគគិសនី

និង

រពងកើតទីផារថាម្េលតំរន់ម្ួយ ខេលមានសមាហរណកម្ម។ េូចគ្ននពនះខេរ ការអភ្ិវឌ្ឍថាម្េល
កំ េុ ង ប្តូវ បានតប្ម្ង់ ទិ ស កាន់ ខតប្រពសើរ ពឆ្ពះពៅរកថាម្េលកពកើ ត ព ើង វិ ញ ថាម្េលសាអ ត និ ង
រពចចក វិទាការូននរ។
៤.

ពយើងប្តូវបានពលើកទឹកចិតពត ដ្ឋយការខកលម្អកង
នុ
ភាេប្រកួតប្រខជង ថ្នវិស័យសំខាន់ៗ

តាម្រយៈកម្ម វិធីខេលបានកំណត់ពគ្នលពៅេ៏ប្រពសើរ។

ប្រសិទធផលនិងគុណភាេថ្នផលិតកម្មកសិ-

ចំណីអាហារកំេុងប្តូវបានពធាើឱយប្រពសើរព ើង ការធានាសុវតាិភាេនិងសនតិសុែពសបៀង និងនិរនតរភាេ
ររិសាាន តាម្រយៈគំនិតផតួចពផតើម្នានាេូចជា ការពធាើសមាហរណកម្ម ខែែប្ចវាក់តថ្ម្ែ ខេលអនុពប្គ្នះ
េល់កសិករខានតតូច ស្តសតពី ៅតាម្តំរន់ជនរទ និងសហប្គ្នសកសិកម្មខានតតូចនិងម្ធយម្។ គុណភាេ
និងសុវតាិភាេសតង់ដ្ឋរប្រករពដ្ឋយសុែេុម្នីយកម្ម ប្េម្នំងលំអានថ្នការពធាើកសិកម្មខេលម្ិនរ៉ាះ
ល់រ រិសាាន។ ចំនួនពទសចរ និងប្បាក់ចំណូលេី វិសយ
័ ពទសចរណ៍ប្តូវបានពលើកសាួយតាម្រយៈការ
ជំរុញម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគឱយពៅជាពគ្នលពៅពទសចរណ៍ខតម្ួយ
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យុទធនាការទីផារខេលមានការ

សប្ម្រសប្ម្ួលលអ និងពធាឱ
ើ យប្រពសើរព ង
ើ នូវពហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធពទសចរណ៍ ទនាឹម្នឹងការផែេាផាយអតា
ប្រពយជន៍តាម្រយៈ ការអភ្ិវឌ្ឍតំរន់ពទសចរណ៍រនាារ់រនែ ំ គពប្មាងពទសចរណ៍គ្នំប្ទប្រជាជនប្កីប្ក
និងការកសាងសម្តាភាេសប្មារ់រុគល
គ ិករពប្ម្ើកនុងវិសយ
័ ពទសចរណ៍។

អតាប្រពយជន៍ថ្នការពធារ
ើ ណដុំ

ឧសាហកម្ម ក៏កំេុងប្តូវបាននញយក តាម្រយៈការអភ្ិវឌ្ឍតំរន់ពសេឋ កិចចេិពសសនានា តំរន់
ពសេឋ កិចចេិពសសពៅតាម្ប្េំខេន និងចពង្ហកម្ឧសាហកម្ម ពផែងៗ។ រណា
ត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់
ពម្គងគបានចារ់ពផតើម្កិចចសហប្រតិរតតិការកនុង វិស័យេ៏មានសារៈសំខាន់ថ្ន ណិជក
ា ម្មពអ ិចប្តូនិច។
ការប្គរ់ប្គងនគរូរនីយកម្មក៏ជាកងាលធ
់ ំម្ួយផងខេរ ប្សរគ្នននឹងការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេថ្ន
ទីប្រជុំជនសំខាន់ៗតាម្រពរៀងពសេឋកិចច និងការឈានម្ុែថ្នម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគនាពេលរចចុរបនន
កនុងការជំរុញទីប្កុងខេលមានភាេប្រកួតប្រខជង ភាេធន់ និងដសុកភាេ។
៥.

ពយើងគូសរញ្ញាក់េសា
ី រៈសំខាន់ថ្នការកសាងសាមរតីសហគម្ន៍េ៏ រឹងមាំ

រញ្ញចង
ំ តាម្រយៈកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ ររវាងរណា
ត ប្រពទសម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ

ខេលប្តូវបាន្ែុះ
កនុងការពដ្ឋះប្សាយ

កងាល់និងរញ្ញាប្រឈម្រួម្ ប្េម្នំងការគ្នំ រទំនញ
ិ សាធារណៈកនុងតំរន់។ កម្ម វិធពី នះកំេុងពធាកា
ើ រ
ពេើម្បីប្រយុទធប្រឆ្ំងនឹងភាេសឹក រិច រឹលថ្នររិសាាន និងការ រភាេសម្បូរខររថ្នជីវចប្ម្ុះររស់អនុ
តំរន់ក៏េច
ូ ជាប្រយុទធប្រឆ្ំងនឹងរខប្ម្រប្ម្ួលអាកាសធាតុ ហានិភ្យ
័ ថ្នពប្គ្នះម្ហនតរាយធម្មជាតិ និង
ររិសាាន រួម្នំងតាម្រយៈការប្គរ់ប្គងសំំណល់ប្រករពដ្ឋយចីរភាេ និងការពលើកកម្ព ស់សុែភាេ
សម្ុប្ទ។ សុែុមាលភាេ និងការអភ្ិវឌ្ឍររស់ប្រជាជាតិបានទទួលនូវអតាប្រពយជន៍េីកម្ម វិធីពេើម្បី
ខកលម្អការឃ្ែ ំពម្ើលថ្នជំងឺ្ែង និងទរ់សាកត់ការរាលដ្ឋល ជាេិពសស ការ្ែងកាត់ប្េំខេនពេើម្បីខកលម្អ
ុ ការង្ហរប្រករពដ្ឋយសុវតាិភាេ និងមាន
ប្រេ័នធសុែភាេសាធារណៈ ប្គរ់ប្គងការពធាច
ើ ំណាកប្សក
សណា
ត រ់ធានរ់ និងពរៀរចំកម្ម វិធីកសាងសម្តាភាេេល់ម្ស្តនតីសាធារណៈ។
៦.

ពយើងមានពសចកតីរីករាយចំព ះសម្ិទធផលេុំកភ្
ំ ួននិងជាក់ខសតងថ្នកិចចសហប្រតិរតតិការ

ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ ខេលទទួលបានពដ្ឋយសារការអភ្ិវឌ្ឍនការតភាារ់ពហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធសខា
ំ ន់ៗ
ខេលមាន ផែូវនិងសាពនប្រខវងប្រមាណ ១២.០០០ គី ូខម្៉ាប្ត ផែូវខេកប្រខវងប្រមាណ ៧០០
គី ូខម្៉ាប្ត និងខែែរណា
ត ញថាម្េលប្រខវងប្រមាណ ៣.០០០ គី ូខម្៉ាប្ត - ចំព ះលទធ ផលម្ិនខម្ន
រូរវនត

េូចជាយនយនតេឹកជញ្ាូន្ែងកាត់ប្េំខេនពដ្ឋយពសរី

សប្ម្រសប្ម្ួលសប្មារ់ការប្តួតេិនិតយ

ជាម្ួយនឹងនីតិ វិធីសាម្ញ្ា

និងប្គរ់ប្គងការ រីករាលដ្ឋលថ្នជំងឺ្ែង

វិធានការសប្មារ់

ការ រជីវចប្ម្ុះ និងការរណតុះរណា
ត លម្ស្តនតីសាធារណៈឱយមានសម្តាភាេែព ស់ជាងម្ុន។
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ប្រេ័នធ

II.

ឺ ូ វេ
រញ្ញាប្រឈម្គនែះឹ ររស់ GMS និងការគំរាម្កំខហងថ្នជំងក
ី -១៩

៧.

ជាម្ួយនឹងកិចចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្គ្ននររស់ប្រពទសកនង
ុ ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ GMS បាន

ទទួលពជាគជ័យកនុងការប្គរ់ប្គងការរីករាលដ្ឋលថ្នជំងឺកូ វីេ-១៩។ កម្ម វិធគ្ន
ី ំប្ទខផនកសងគម្កិចចនិង
ធុរកិចចខេលបានពរៀរចំព ើង បានរង្ហាញឱយព ើញេីសារៈសំខាន់កនុងការខងរកាសាិរភាេពសេឋកិចច និង
ការ រអាយុជី វិតនិងជវី ភាេរស់ពៅររស់ប្រជាជន។ ពនះយ៉ាងណាកដី ក៏េច
ូ ជាពៅពលើេិភ្េពលាកខេរ
ការរាតតាតថ្នជំងឺកូ វីេ-១៩បានកាែយជាការគំរាម្កំខហងម្ួយខេលម្ិនធាែរ់មានេីម្ុនម្កេល់អនុតំរន់។ ប្រការពនះ សកម្មភាេទរ់សាកត់ឆ្រ់រហ័ស និងប្រករពដ្ឋយប្រសិទធភាេររស់រណា
ត ប្រពទស
ពៅម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ បានរារាំងជំងឺពនះេីការរងកជាផលរ៉ាះ ល់ធៃន់ធរៃ េល់សុែភាេសាធារណៈ
េូចពៅឯតំរន់ពផែងពទៀតថ្នេិភ្េពលាកខេលមានជនរងពប្គ្នះពប្ចើន។ ពនះយ៉ាងណា អនុតរ
ំ ន់ ម្ិន
ប្តូវបានរួចផុតេីផលរ៉ាះ ល់ពសេឋកច
ិ ចធៃន់ធៃរខេលរងកពដ្ឋយជំងឺរាតតាតពនាះព ើយ ពដ្ឋយសារខែែ
ប្ចវាក់ផត
គ ់ផង
គ ប្់ តូវបានរង្ហអក់ សម្តាភាេផលិតប្តូវបានងម្ងយ ពហើយតប្ម្ូវការ និងការពប្រើប្បាស់
ធាែក់ចុះ។ ពយើងមានការកតក
ុ កតួលយ៉ាងខាែំងចំព ះការបាត់រង់អាយុជី វិត និងការរងទុកខខេលរណា
ត ល
ម្កេីជំងឺរាតតាតពនះ ជាេិពសសពលើអនកប្កីប្កនិងជនខេលង្ហយរងពប្គ្នះជាងពគ។
៨.

ពយើងសូម្ពធាកា
ើ រវាយតថ្ម្ែែពស់ចំព ះការព្ែើយតរររស់ប្រពទសនីម្ួយៗចំព ះជំងឺរាតតាត

ក៏េូចជាការពប្តៀម្លកខណៈជាពប្សចររស់រណា
ដ ប្រពទសម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគកនុងការពប្រើប្បាស់យនតការ
កិចចសហប្រតិរតតិការខេលមានប្សារ់ពៅពប្កាម្កម្ម វិធី GMS ពេើម្បីអនុវតតសកម្មភាេរួម្គ្នន និងកាត់
រនាយផលរ៉ាះ ល់ រួម្មានសកម្ម ភាេសហប្រតិរតដិការនន់ពេលពវលាពៅកនុងប្កុម្ការង្ហរ វិស័យ
សុខាភ្ិបាលថ្នម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ ពេើម្បីេប្ងឹងសម្តាភាេប្រេ័នធសុខាភ្ិបាលសប្មារ់ការឃ្ែ ំពម្ើល
ប្រករពដ្ឋយប្រសិទធភាេ ការទរ់សាកត់ការរីករាលដ្ឋល ការេាបាលនិងការប្គរ់ប្គង និងការរពងកើន
ការយល់េឹងជាសាធារណៈអំេីជំងឺពនះ។

ពយើងក៏សូម្សាាគម្ន៍ចំព ះកិចចសហការព្ែើយតរយ៉ាង

ឆ្រ់រហ័សពៅកនុង វិស័យខេលរងផលរ៉ាះ ល់ខាែំងរំផុតេូចជាពទសចរណ៍ កសិកម្ម េឹកជញ្ាូន និង
ណិជក
ា ម្ម ្ែងកាត់ប្េំខេន ប្េម្នំង វិស័យររិសាាន ពដ្ឋយម្ិនប្តឹម្ខតកាត់រនាយផលរ៉ាះ ល់ម្ក
ពលើសកម្មភាេថ្នវិស័យនំងពនះពទ

រ៉ាុខនតខងម្នំងធានាថាការសាដរព ើង វិញពនះម្ិនប្តឹម្មានរយៈ

ពេលឆ្រ់រព៉ាុ ណាណះពទ រ៉ាុខនតគឺអនុពលាម្តាម្ពគ្នលរំណងខវងឆ្ៃយ និងទូលទ
ំ ូលាយេូចជាចីរភាេ
និងររិយរនន។
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៩.

ពយើងទទួលសាគល់ថាសកលភាវូរនីយកម្មបាននាំម្កនូវកាលានុវតតភាេងមីសប្មារ់ការអភ្ិ វ ឌ្ឍ

េល់េិភ្េពលាកនិងម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ ពហើយពសេឋកិចចឌ្ីជីងលនិងនវានុវតតន៍ថ្នរពចចក វិទា បាន
កាែយជាកតាតជំរុញងមីសប្មារ់កំពណើននាពេលអនាគត។ ពនះជាយ៉ាងណា អនុតំរន់ក៏ប្តូវបានគំរាម្
កំខហងពដ្ឋយនិនានការសកលសំខាន់ៗ ជាអាទិ៍ ការពកើនព ង
ើ ថ្នគំនិតគ្នំ រនិយម្ខេលពធាឱ
ើ យកំពណើន
ពសេឋកច
ិ ចសកលមានសភាេពែាយ កិចចការម្ិននន់រញ្ច រ់ថ្នការលុររំបាត់ភាេប្កីប្កនិង វិសម្ភាេ
រញ្ញាប្រឈម្ថ្នររិសាាន និងអាកាសធាតុ និងហានិភ្័យជារនតរនាារ់ថ្នពប្គ្នះធម្ម ជាតិ

គមាែត

សម្តាភាេឌ្ីជីងលកាន់ខតធំរនាារ់េមា
ី នរខប្ម្រប្ម្ួលរពចចក វិទា និ ង ឌ្ី ជីង លូរ នី យ កម្ម យ៉ា ងឆ្រ់
រហ័ ស ការវិ វ តតថ្នប្រជាសាស្តសត និ ង វតតមា នថ្នសងគម្ ខេលមានប្រជាជនវ័យចំណាស់ពប្ចើនពៅកនុង
រណា
ត ប្រពទសសមាជិក GMS និងភាេតានតឹងខេលពកើតពចញេីនគរូរនីយកម្មឆ្រ់រហ័ស។
III.
១០.

ទិសពៅអនាគត
ឹ ថា ទសវតែរ៍ងមីពនះបាននាំម្កនូវនិនានការងមីៗ ការគំរាម្កំខហងកាន់ខតខាែំង ក៏
ពដ្ឋយយល់េង

េូចជាកាលានុវតតភាេងមីៗ ពយើងគ្នំ ប្ទពេញទំហឹងចំព ះតប្ម្ូវការខផនទីរង្ហាញផែូវងមីសប្មារ់អនាគត។
េូពចនះ ពយើងផតលកា
់ រអនុម្ត
័ ប្ករែ័ណឌយុទធសាស្តសតម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគឆ្នំ២០៣០ ឬ GMS ២០៣០។
ពយើងមានទំនក
ុ ចិតថា
ត
GMS២០៣០ ជាម្ួយនឹងការរង្ហាញយ៉ាងចាស់នូវរញ្ញាប្រឈម្និងកាលានុវតត
ភាេនាពេលខាងម្ុែ អាទិភាេសំ ខា ន់ ៗ ខេលបានកំណ ត់ ពេើ ម្បី ពដ្ឋះប្សាយនិងនញយកអតាប្រពយជន៍
េីសសរសដម្ភថ្នការតភាារ់ ភាេប្រកួតប្រខជង និងភាេជាសហគម្ន៍ពឆ្ពះពៅរកពរសកកម្ម ងមីម្ួយពដ្ឋយ
ពដតតការយកចិតតទុកដ្ឋក់កាន់ខតខាែំងព ើងពៅពលើនិរនតរភាេរ រិសាាននិងភាេធន់ ការពធាើសមាហរណកម្ម
ថ្ផាកនុងនិងខាងពប្ៅ និងររិយរនន នឹងធានាបាននូវភាេសំខាន់និងការព្ែើយតរររស់កម្ម វិធី GMS កនុង
ទសវតែរ៍ពនះ ប្េម្នំងសពប្ម្ចបានចកខុ វិស័យ GMS ងមីថ្នអនុតរ
ំ ន់ខេលប្រករពដ្ឋយសមាហរណកម្ម
វិរល
ុ ភាេ ចីរភាេ និងររិយរននកាន់ខតប្រពសើរ។
១១.

ពយើងពរតជាាសពប្ម្ចឱយបានតាម្ពគ្នលរំណងររស់ GMS ២០៣០ កនុងការជំរុញអភ្ិប្កម្

ប្រករពដ្ឋយនវានុវតតន៍សប្មារ់អនតរ វិស័យគនែឹះ

រួម្មាន៖

ការចាម្យករេិវតតន៍ឌ្ីជីងលពេើម្បីខប្រ

កាែយ វិស័យសំខាន់ៗថ្នពសេឋកិចចពឆ្ពះពៅរកប្រសិទធផលនិងររិយរននកាន់ខតធំជាងម្ុន អភ្ិប្កម្នគរូរនីយកម្មកាន់ខតប្រពសើរខផអកពលើរណា
ត ញរួម្ថ្នរពរៀងពសេឋកិចច តំរន់ប្េំខេនខេលមានថាម្វ័នត និងរណតុំ
ទីប្កុងថ្វឆ្ែត និងមានភាេប្រកួតប្រខជង ខេលមានទំនាក់ទំនងេ៏ប្រពសើរជាម្ួយតំរន់ជនរទ ជំរុញអនតរ
តភាារ់ថាម្េល

និងកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រ

និងគ្នំប្ទេល់ការរពងកើតទីផារថាម្េលប្រករពដ្ឋយភាេ

ទំព័រទី 7

ប្រកួតប្រខជងកនុងរយៈពេលខវង ពធាើឱយកាន់ខតសុីជពប្ៅនូវកិចចសនានាពគ្នលនពយបាយ និងរទរបញ្ាតិត
គ្នំ ប្ទេំពណាះប្សាយពដ្ឋយខផអកពលើេុទធិនង
ិ ការកសាងសម្តាភាេ

ប្កពសារយកេំពណាះប្សាយវិស័យ

ឯកជន ពេើម្បីពធាើអានុភាវូរនីយកម្ម ជំនាញនិងហិរញ្ារបនន ការទទួលសាគល់នូវសារៈសំខាន់ថ្នតួនាទី
និងការែិតែំប្រឹងខប្រងររស់ស្តសតីពេើម្បីទទួលបានសម្ភាេពយនឌ្័រកាន់ខតពប្ចើនកនុង ការអភ្ិវឌ្ឍ

ជំរុញ

កម្ម វិធី GMS ឱយកាែយជាថានលពរើកចំហនិងសហការយ៉ាងជិតសនិទធ និងពធាស
ើ ហកម្មនិងការរំពេញឱយគ្នន
ពៅវិញពៅម្កជាម្ួយនឹងគំនិតផតួចពផតម្
ើ ថ្នកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រនិងសមាហរណកម្មកនុងតំរន់េថ្ទពទៀត
រួម្មានសមាគម្ប្រជាជាតិអាសុីអាពគនយ៍

គំនិតផតួចពផតើម្ខែែប្កវាត់និងផែូវ

កិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រពម្គងគ-

ឡានឆ្ង យុទធសាស្តសតកិចចសហប្រតិរតតិការពសេឋ កិចចអាពយ៉ាយ៉ាវា៉ាឌ្ី-ពៅប្ដយ៉ា-ពម្គងគ និងប្ករែ័ណឌ
កិចចសហប្រតិរតតិការកនុងតំរន់នានា និងរពងកើតប្ករែ័ណឌប្តួតេិនិតយលទធ ផល។
១២.

ពយើងក៏គ្នំប្ទេល់ការពដតតពលើ GMS ២០៣០ ពេើម្បីចាម្យកកាលានុវតតភាេពៅកនុងពសេឋកច
ិ ច

សកលខេលមានអនតរតភាារ់ និងពលើកសាួយររិសាានធុរកិចចខេលពរើកចំហ យុតិធ
ត ម្៌ និងម្ិនពរីសពអើង
ខេលគ្នំ ប្ទពដ្ឋយពសេឋ កិចចឌ្ីជីងលនិងនវានុវតតន៍។ ពយើងនឹងេប្ងឹងពហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធឌ្ីជីងល េពនែឿន
រខប្ម្រប្ម្ួលឌ្ីជីងល ជំរញ
ុ ការពប្រើប្បាស់រពចចក វិទា និងរប្ងួញគមាែតឌ្ីជីងល។
១៣.

ពដ្ឋយទទួលសាគល់នូវផលរ៉ាះ ល់ខេលរនតអូសរនាែយយូរពទៀត ពដ្ឋយសារការរាតតាតថ្នជំងឺ

កូ វីេ-១៩ និងតប្ម្ូវការេពនែឿនេំពណើរការសាដរព ើង វិញ ពយើងក៏សម្
ូ សាាគម្ន៍ ផតលកា
់ រអនុម្ត
័ នូវការព្ែយ
ើ
តរនឹងកូ វេ
ី -១៩ និងខផនការសាដរព ង
ើ វិញ ឆ្នំ ២០២១-២០២៣ ខេលនឹងរំពេញរខនាម្េល់ប្ករែ័ណឌ
យុទធសាស្តសត GMS ២០៣០ ពដ្ឋយពដតតកិចចែិតែំប្រឹងខប្រងសហការនំងកនុងរយៈពេលែែ ីនិងម្ធយម្ពេើម្បី
ទរ់សាកត់ជំងឺរាតតាត និងជំរុញការសាដរពសេឋកិចចព ង
ើ វិញ។ ពយើងគ្នំប្ទសសរសតម្ភនង
ំ ឡាយថ្នអភ្ិប្កម្
“សុែភាេខតម្ួយ” ពេើម្បីពដ្ឋះប្សាយរញ្ញាសុ ែ ភាេម្នុ សែនិ ង សតា េំ ណាំ និ ង អាហារមានសុែភាេលអ និង
ទីប្កុងដសុកភាេ។ ពយើងនឹងេប្ងឹងកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រពលើវា៉ាក់សាង
ំ កូ វេ
ី -១៩

ពេើម្បីធានាឱយមានការ

ចាក់វា៉ាក់សាង
ំ ខេលម្នុសែប្គរ់គ្ននអាចចាក់បាន មានតំថ្លសម្រម្យ មានសម្ធម្៌មានប្រសិទធភាេ និង
មានសុវតាិភាេសប្មារ់ប្រជាជនពៅកនុងអនុតំរន់។ ពយើងក៏នឹងចាត់ វិធានការពេើម្បីរកាសាិរភាេខែែប្ចវាក់
ផគត់ផង
គ ់តំរន់និងសកលពេើម្បីធានានូវរំហូរពដ្ឋយពសរីថ្នទំនិញ និងពសវាចាំបាច់ ពដ្ឋះប្សាយតប្ម្ូវការ
ររស់ជនង្ហយរងពប្គ្នះនិងជនប្កីប្ក
មានសុវតាិភាេ

និងសណា
ត រ់ធានរ់

ក៏េច
ូ ជាការប្គរ់ប្គងនិងការចល័តកមាែំងេលកម្ម ការង្ហរខេល
រកាការពរើកចំហប្េំខេននិងេពនែឿនការសាតរពសេឋ កិចចពដ្ឋយពដតត

សំខាន់ពលើ ណិជក
ា ម្ម និងកិចចសប្ម្ួល ណិជក
ា ម្ម វិនិពយគ ពទសចរណ៍ និងកសិកម្ម ទនាម្
ឹ នឹងការកាត់
រនាយហានិភ្យ
័ ខផនកសុែភាេ។
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១៤.

ពដ្ឋយពឈា ងយល់េីតប្ម្ូវការសប្មារ់ការអនុវតតប្រករពដ្ឋយប្រសិទធភាេថ្ន GMS ២០៣០

ពយើងផតល់អាណតតិការង្ហរជូនរេឋម្ស្តនតី និងឧតដម្ម្ស្តនតី ពេើម្បីពរៀរចំគពប្មាងជាក់ខសតង និងអាចអនុវតតបាន
សប្មារ់គ្នំប្ទេល់អាទិភាេប្រតិរតតកា
ិ រនិងប្ករែ័ណឌយុទធសាស្តសត GMS ២០៣០ និងកម្ម វិធីេុទធិររស់
GMS

ខេលនឹងជំរុញនិងតប្ម្ង់ទិសកិចចសនានាពគ្នលនពយបាយនិងសកម្មភាេជាក់លាក់ពឆ្ពះពៅរកការ

សពប្ម្ចបាននូវចកខុ វិស័យម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគ។
១៥.

ពយើងទទួលសាគល់ថាសកលភាវូរនីយកម្មពសេឋកច
ិ ចនាំម្កនូវផលប្រពយជន៍យ៉ាងសំខាន់េល់

ប្រពទសសមាជិកម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ និងអនុតំរន់ររស់ពយើង ពហើយពរតជាាពប្រើប្បាស់ផលវិជមា
ា នថ្ន
សកលភាវូរនីយកម្មពសេឋកិចចពនះ ក៏េច
ូ ជាេប្ងឹង និងពធាើឱយកាន់ខតពរើកចំហ ររិយរនន តុលយភាេ និង
ចីរភាេ ប្េម្នំងធានាឱយបាននូវ ផលប្រពយជន៍េល់នង
ំ អស់គ្នន។ ជាលទធ ផលពនះ ពយើងគ្នំប្ទប្រេ័នធ
ណិជក
ា ម្មេហុភាគីជាម្ួយអងគការ ណិជក
ា ម្មេិភ្េពលាកខេលជាសនូល

និងប្រឆ្ំងនឹងគំនិតគ្នំ រ

និយម្។ ទនាម្
ឹ នឹងពនះ ពយើងប្បាថានជំរុញកិចចសហប្រតិរតតិការនិងសមាហរណកម្មតំរន់ ក៏េច
ូ ជា ការផតល់
កិចចសប្ម្ួល និងការពធាពើ សរីភាវូរនីយកម្ម ណិជក
ា ម្មនិង វិនិពយគ។ ជាម្ួយគ្ននពនះខេរ ពយើងពលើកទឹក
ិ ម្ហាអនុតរ
ចិតឱ
ត យរណា
ត ប្រពទសសមាជក
ំ ន់ពម្គងគ េពនែឿននីតិ វិធីផល
ត ់សចាចរ័នកនង
ុ ប្សុក ពេើ ម្បី ស ប្ម្ួ ល
េល់ការចូលជាធរមានថ្នកិចចប្េម្ពប្េៀងភាេជាថ្េគូពសេឋកិចចប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយកនុងតំរន់ឱយបានឆ្រ់។
១៦.

ពយើងសូម្រញ្ញាក់សាជាងមន
ី ូវការពរតជាាចិតរត រស់ពយើងកនុងការពធាើឱយកាន់ខតសុីជពប្ៅថ្នកិចចសហ-

ប្រតិរតតិការពលើការតភាារ់ពដ្ឋយខផអកពលើពគ្នលការណ៍ថ្នការេិពប្គ្នះពយរល់ សុីជពប្ៅ

ការចូលរួម្

វិភាគនននិងផលប្រពយជន៍រួម្។ ពយើងជំរុញរខនាម្នូវរណា
ត ញរពរៀងពសេឋកច
ិ ច ខកលម្អពហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធ
ប្េំខេន GMS និងកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រ្ែងកាត់ប្េំខេន អភ្ិវឌ្ឍន៍កំេង់ខផ អាកាសយនដ្ឋឋននិងការេឹក
ជញ្ាូនតាម្េងទពនែ និងរពងកើនសមាហរណកម្មពៅកនុងខែែប្ចវាក់តថ្ម្ែកនុងតំរន់ពប្ៅេីកនុងម្ហាអនុតរ
ំ ន់
ពម្គងគ។ ពយើងក៏ពរតជាាចាត់ វធា
ិ នការជាក់ខសតងពេើម្បីេប្ងឹងរខនាម្ពទៀតនូវពវទិការពរៀងពសេឋកិចច GMS
និងពវទិកាអភ្ិបាល GMS និងរកានូវការពធាើជាមាចស់ផាះប្រចាំឆ្នំថ្នពវទិកានំងេីរ។
១៧.

ពយើងសូម្រញ្ញាក់សាជាងមន
ី ូវការពរតជាាចិតច
ត ំព ះការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេ និងររិយរនន

ពៅកនុងម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ
២០៣០

តាម្រយៈការអនុវតតពេញពលញនូវរពរៀរវារៈអងគការសហប្រជាជាតិ

សប្មារ់ការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេ

ឆ្នំ

ុ បា៉ា រីសសដីេកា
និងកិចចប្េម្ពប្េៀងទីប្កង
ី រខប្រប្រួល

អាកាសធាតុកង
នុ កិចចរនតសះា ខសាងរកការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយសម្ធម្៌ ពរើកចំហ ប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ នវានុវតតន៍
និងររិយរនន ប្េម្នំងសពប្ម្ចបាននូវតុលយភាេពលើប្ជុងនំងរីគឺ ការអភ្ិវឌ្ឍពសេឋកច
ិ ច សងគម្ និងររិសាាន។
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ពយើងនឹងសហការរខនាម្ពទៀតពលើការកាត់រនាយភាេប្កីប្កពេើម្បីពលើកកម្ពស់សុែុមាលភាេសប្មារ់ប្រជាជន
នំងអស់។ ពយើងពរតជាាេប្ងឹងកិចចសហប្រតិរតតកា
ិ រររស់ពយើងកនុងការពប្រើប្បាស់ ប្រករពដ្ឋយចីរភាេនិង
ការប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិប្រករពដ្ឋយសមាហរណកម្ម រួម្នំង េី ធនធានទឹក និងថ្ប្េពឈើ តាម្រយៈ
កិចចសហប្រតិរតតិការ្ែងខេន និងកិចចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្គ្ននពេើម្បីសពប្ម្ចបាននូវសនតិសុែពសបៀង ទឹក និង
ថាម្េលររស់អនុតំរន់។
១៨.

ពយើងទទួលសាគល់កាលានុវតតភាេខេលពកើតពចញេីគំនិតផតួចពផតម្
ើ សកលនិងតំរន់ ក់េ័នធ។

ពយើងនឹងជំរុញខងម្ពទៀតនូវការពធាើសមាហរណកម្ម និងការរំពេញឱយគ្ននពៅវិញពៅម្ករវាងកម្ម វិធី GMS
និងគំនិតផតួចពផតើម្ខែែប្កវាត់និងផែូវ និងកិចចសហប្រតិរតតិការឡានឆ្ង-ពម្គងគ ក៏េច
ូ ជាគំនិតផតួចពផតើម្ កិ ចច
សហប្រតិរតតិការកនុងតំរន់និងសកលេថ្ទពទៀត ពេើម្បីផល
ត ់ជាកមាែំងចលករងមីេល់ការអភ្ិវឌ្ឍកនង
ុ និងពប្ៅ
អនុតំរន់។
១៩.

ពយើងទទួលសាគល់និងពកាតសរពសើរយ៉ាងខាែំងចំព ះការគ្នំ ប្ទខផនកហិរញ្ាវតាន
ុ ិងេុទធិេីថ្េគូ

អភ្ិវឌ្ឍន៍ពទា ភាគីនិងេហុភាគី រួម្នំងធនាគ្នរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាសុីខេលគ្នំប្ទកម្ម វិធីពនះ ទនាឹម្នឹងការជំរុញឱយ
ថ្េគូនង
ំ អស់េប្ងឹងការគ្នំប្ទរខនាម្ពទៀតេល់ GMS។ ពយើងសូម្ខងែងអំណរគុណយ៉ាងប្ជាលពប្ៅចំព ះ
ប្េះរាជាណាចប្កកម្ពុជាខេលបានពធាើជាមាចស់ផាះថ្នកិចចប្រជុំកំេល
ូ ម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគពលើកទី៧ ពនះ។
២០.

ពយើងឯកភាេជួរគ្ននម្តងពទៀតពៅកនុងកិចចប្រជុំកំេូលម្ហាអនុតរ
ំ ន់ពម្គងគពលើកទី៨

ប្តូវប្បារេធពធាពើ ើងពៅសាធារណរេឋប្រជាមានិតចិនពៅឆ្នំ ២០២៤។
អនុម្័តតាម្ប្រេ័នធ វីពេអូ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា ពៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០២១
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ខេលនឹង

